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                                                             РЕШЕНИЕ  

 

         № 730 

 

                                             гр. София,05.10.2021 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ на Република България - 

ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав за множествена дискриминация, състоящ се от 

следните членове на Комисията: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  САБРИЕ САПУНДЖИЕВА      

 ДОКЛАДЧИК: НАСКО АТАНАСОВ                    

      ЧЛЕНОВЕ:  ЗЛАТИНА ДУКОВА       

           БАКИ ХЮСЕИНОВ  

            ПЕТЪР КИЧАШКИ           

разгледа докладваната от Наско Атанасов преписка № 134 по описа на Комисията за 2019г.  

и за да се произнесе, взе предвид следното :  

           Производството е по реда на Раздел І от Глава четвърта  на Закона за защита от 

дискриминация.  

Производството по преписка № 134 по описа за 2019 г. е образувано с Разпореждане 

№ 542/03.06.2019г. на Председателя на КЗД,  въз основа на подадена от С.Б.Я., жалба с вх. № 

44-00-1661/23.05.2019 г. срещу Председателя на К..  

След разпределяне на преписката за разглеждане от Трети специализиран заседателен 

състав, е изготвен доклад с вх. № 12-11-2541/10.07.2019 г.  от докладчикът по преписката,  в 

който отразено, че се съдържат и данни за наличие на   признак „пол“. Въз основа на 

изготвения доклад с Разпореждане№ 542/03.06.2019г на Председателя на КЗД преписка № 

134/2019 г. преминава за разглеждане oт ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав за 

множествена дискриминация, по чл. 48. ал. 3 , по признаци „лично положение“ и „пол. “ 

            Конституирани страни : 

1. Жалбоподател  - С.Б.Я., с адрес за призоваване посочен в жалбата: гр. С 

2.  Ответна страна - Председателя на К., в качеството му на орган по назначаване1, с 

адрес за призоваване -  гр. С, представляван от процесуален представител, юрисконсулт - 

юрисконсулт Л.Д., с приложено по преписката пълномощно;  

I.  Фактически състав на евентуалното нарушение според отразеното в 

жалбата:  

                                            
1 Съгласно Устройствения  правилник на К. към министъра на икономиката и на нейната администрация, в чл.  
8. , ал. 1 от същия Председателят организира и ръководи дейността на комисията и я представлява в страната и 
в чужбина. В, чл. 8, ал.1 т. 5 и т. 6  в неговите правомощия са :  - утвърждаване на  правила за вътрешния ред, за 
работната заплата и наградите в администрацията на комисията, както и други вътрешни правила, предвидени 
с нормативен акт; -  упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните 
служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение; 
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Жалбоподателката  - С.Б.Я. счита за дискриминация спрямо нея бездействието на 

ръководителя на административната структура - К.,  изразяващо се в неизпълнение на 

задължение, произтичащо от нормата на чл. 13, ал. 3 от ЗЗДискр., във връзка с чл. 15, ал. 1 от 

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА), като счита, 

че спрямо нея е осъществено „неблагоприятно третиране" по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на 

ЗЗДискр. по признак „лично положение" (майчинство) и  пряка дискриминация, съгласно чл. 

4, ал. 2 от ЗЗДискр. 

 Сочи, че е назначена на длъжност „главен юрисконсулт" в дирекция „Правни 

дейности, административно обслужване и човешки ресурси" в К. (К.) по служебно 

правоотношение, със заповед от 28.12.2012 г.  Пояснява, че в началото на м. май 2017 г. излиза 

в отпуск по чл. 163 от КТ (отпуск поради бременност и раждане), а впоследствие ползвала и 

част от отпуска по чл. 164 от КТ (отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната 

му възраст), като се е завърнала на работа на 01.10.2018 г.  Към  датата на депозиране на 

жалбата в КЗД  нямала годишна оценка на изпълнението на длъжността за 2018 г., поради 

липсата на действително отработени най-малко 6 месеца за съответната година. Допълва, че 

последната и годишната оценка на изпълнението на длъжността е за 2016 г. „Изпълнението 

отговоря напълно на изискванията". 

Твърди, че в изпълнение на Постановление № 6 от 14.01.2019 г. за изменение и 

допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация 

(НЗСДА), ръководителят на административната структура увеличил индивидуалните 

основни месечни заплати на всички служители в К. въз основа на годишните оценки на 

изпълнението на длъжността за 2018 г., с изключение на нейната. В жалбата се твърди, че 

устно и бил е изложен мотивът, че тя нямала право, тъй като нямала годишна оценка на 

изпълнението на длъжността и освен това, заплатата й била достатъчно висока и не се 

нуждаела от увеличение.  

Жалбоподателката твърди, че е подала възражение с вх. № Ц-01-96/01.03.2019 г. до 

председателя на К., в което обосновала правото си на увеличение на индивидуалната основна 

заплата на основание на разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от НЗСДА. С докладна записка с изх. № 

Ц-01-96/14.03.2019 г. от И.Б. - главен секретар и И.Ц. - директор на дирекция „ПДАОЧР", 

искането е било отхвърлено като неоснователно със следните аргументи: „По време на 

ползването на отпуска по чл. 163 и 164 от Кодекса на труда от г- жа С.Б.Я., индивидуалните 

основни месечни заплати в К. не са били увеличавани на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от 

НЗСДА, поради което искането за увеличение на заплатата на основание чл. 15, ал. 1 от 

НЗСДА било  неоснователно." Сочи, че от датата на нейното назначаване  през 2012 г., до 

настоящия момент - период от почти 7 години (през който заемала длъжността „главен 

юрисконсулт"), размерът на индивидуалната й основна месечна заплата не е увеличаван. 

Твърди, че с оглед отговора на работодателя, тя изпратила и запитване относно 

прилагане на НЗСДА до дирекция „Модернизация на администрацията" към 

администрацията на Министерския съвет. В жалбата визира становището на дирекция 

„Модернизация на администрацията" към администрацията на Министерски съвет. С оглед 

получения отговор жалбоподателката депозирала  нова докладна записка с вх. № Ц-01-

96/08.05.2019 г. до председателя на К., с която го информирала за становището на 

администрацията на МС, но не били предприети каквито и да е действия, свързани с 

вземането на отношение във връзка с полученото становище „ ( цитат от жалбата). 

 Формулирани искания към КЗД: да постанови решение, с което да установи, че К. не 

е изпълнила по отношение на нея задължение, произтичащо от нормата на чл. 13, ал. 3 от 

ЗЗДискр., във връзка с чл. 15, ал. 1 от НЗСДА, с което я е поставила в по-неблагоприятно 

положение, като лице, ползвало отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете.   Моли 

с постановяване на решение КЗД да предпише на К. да се въздържа занапред от подобни 

дискриминационни действия, като не допуска неравно третиране на свои служители на 

основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. 
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III.   По преписката е проведено проучване по реда на чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр.                          
 В хода на проучването са изискани становища, информация и доказателства от 

ответните страни. 

  Становище на ответната страна - Председателя на К., орган по назначаване .    

Под вх. № 12-00-63/09.10.2019 г.  ответната страна -  Председателя на К. и орган по 

назначаването2 депозира становище, с което изцяло оспорва оплакванията в  жалбата.  

 Твърди се, че при увеличаване на възнагражденията на служителите на К. стриктно и 

изцяло са спазени разпоредбите на Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на 

служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на 

служителите на К..  Обясняват, че жалбоподателката С.Б.Я. се е върнала на същата длъжност 

и при условия на труд, осигурени на останалите служители по време на нейното отсъствие 

поради ползване на отпуск. Категорично се твърди, че не е имало подобряване на условията 

на труд през времето на отсъствието й, за да е необходимо предприемането на каквито и да 

било действия в това отношение. Отбелязват, че при завръщане от отпуск за бременност и 

раждане или за отглеждане на дете по смисъла на чл. 67, ал. 5, т. 2 ЗДСл. е допустимо 

увеличение на индивидуалната основна месечна заплата на жалбоподателката единствено 

при извършено увеличение на заплатите на останалите служители на К. на друго основание, 

различно от това по чл. 67, ал. 5, т. 1 ЗДСл. В тази връзка се твърди, че такова не е извършвано 

нито с акт на органа по назначаването, нито като следствие на законодателна промяна към 

момента на завръщането й на работа.  Допълват, че по време на ползването на отпуска по чл. 

163 и 164 от Кодекса на труда от г-жа С.Б.Я., индивидуалните основни месечни заплати в К. 

не са били увеличавани на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от НЗСДА, поради което искането за 

увеличение на заплатата на основание чл. 15, ал. 1 от НЗСДА е неоснователно. Като 

доказателство представят  справка за лицата, ползващи отпуск за бременност и раждане или 

за отглеждане на дете - първо, като отбелязват в тази връзка, че правило впечатление 

разликата в размера на възнагражденията (в случая считат, че  по-скоро във втората хипотеза 

на чл.14, ал.1 от ЗЗДискр. - равностоен труд) и второ – очевидно било, че заплатите на другите 

служители също не са увеличавани през периода от излизането в отпуск по майчинство до 

завръщането им и след това.  Посочват, че съгласно чл. 6, ал. 1 от НУРОИСДА, оценяването 

на изпълнението на длъжността обхваща периода от 1-ви януари до 31-ви декември на 

съответната година. В настоящия случай, С.Б.Я. се е завърнала на работа на 01.10.2018 г., а 

реално има отработени 18 дни (поради отпуските й след 01.10.2018 г.), поради което е 

обективно невъзможно да бъде извършено оценяване и съответно увеличение на 

възнаграждението й през 2019 г. В тази връзка, първата възможност за оценяване 

изпълнението на длъжността и увеличение на заплатата на С.Б.Я. е едва през 2020 г. Такова 

оценяване и евентуално увеличение на заплатата на жалбоподателката през 2019 г. обаче в 

случая не е направено, тъй като за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. същата няма 

действително отработени най- малко 6 месеца, каквото е изискването на чл. 6, ал. 3 от 

Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната 

администрация, поради което не подлежи на оценяване.  

 Според отразеното, съгласно Постановление №6/14.01.2019г. за изменение и 

допълнение на НЗСДА, считано от 01.01.2019г., за отстраняване на диспропорциите в 

заплащането на служителите в рамките на една и съща администрация, поради разнородната 

практика относно увеличението на заплатите при завръщане от отпуск за бременност и 

раждане или за отглеждане на дете, както и поради други причини, е създаден § 17 от 

Преходните и Заключителни разпоредби на НЗСДА, според който ръководителят на 

административната структура може еднократно да определи нов размер на индивидуалните 

основни месечни заплати на отделни служители в рамките на разходите за персонал по 

бюджета на административната структура за 2019г., когато индивидуалната основна месечна 

заплата на служителя е по-ниска с повече от 5 на сто от средния размер, определен към 31 

                                            
2 подписано от Д.М. 
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декември 2018 г., на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на същата 

длъжност в административната структура. От размера на заплатите на служителите на същата 

длъжност в административната структура е видно, че месечната заплата на другите двама 

служители е по-ниска с повече от 5 на сто от средния размер. Допълват, че за отстраняване 

на диспропорциите е възможно при наличие на достатъчно бюджет да се увеличи заплатата 

на другите двама служители, но не и на жалбоподателката С.Б.Я..  

              Информират, че след приемане на Постановление №6/14.01.2019г. за изменение и 

допълнение на НЗСДА, считано от 01.01.2019г., се е извършило увеличение на заплатите на 

основание чл. 12 от НЗСДА - въз основа на последната годишна оценка на изпълнението на 

длъжността с изключение на случаите, когато годишната оценка е "Неприемливо 

изпълнение". Според изложеното, текстът недвусмислено показвал, че за да се извърши 

увеличение на заплатата, служителят трябва да има годишна оценка на изпълнението на 

длъжността за 2018г. В случая С. С.Б.Я. нямала годишна оценка на изпълнението на 

длъжността за 2018г., тъй като от 01.10.2018г., когато се е върнала от отпуск за отглеждане 

на дете, реално е отработила 18 дена, а трябва да е отработила 6 месеца, за да получи оценка 

на изпълнението (съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за оценяване 

изпълнението на служителите в държавната администрация).  

Посочват, че в същото положение са били и други служители, поради което техните 

заплати не са увеличени.  Подържат аргументи, че всички действия на работодателя са 

съобразени с измененията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната 

администрация, с цел отстраняване на диспропорциите в заплащането на служителите в 

рамките на една и съща администрация, поради разнородната практика относно увеличението 

на заплатите при завръщане от отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете, 

както и поради други причини, и по-конкретно с разпоредбата на § 17 от Преходните и 

заключителни разпоредби на НЗСДА, според който ръководителят на административната 

структура може еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни 

заплати на отделни служители в рамките на разходите за персонал по бюджета на 

административната структура за 2019г., когато индивидуалната основна месечна заплата на 

служителя е по-ниска с повече от 5 на сто от средния размер, определен към 31 декември 2018 

г., на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на същата длъжност в 

административната структура. Ако г-жа С.Б.Я. попадаше в тази хипотеза, възнаграждението 

й би било коригирано. Очевидно обаче, конкретният случай не е такъв. 

В заключение ответната страна подчертава, че от приложените справки било видно, че  

С. С.Б.Я. не е третирана по-неблагоприятно по отношение на останалите служители и 

служителите, ползвали отпуск за раждане и отглеждане на дете до 2 годишна възраст.

 След приключване на проучването по реда на чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр. на страните 

по преписката е предоставена възможност за запознаване с постъпилите материали.  

 Съставът е дал възможност на страните да водят помирителна процедура по реда на 

чл.62 от ЗЗДискр., но страните не постигат такова. На проведено3 открито заседание, с редовно 

призоваване на страните съставът е счел преписката за изяснена от фактическа и правна страна 

и е обявил за решаване.   

          След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства и обяснения на страните в открито заседание, Петчленен разширен  

заседателен състав приема за установено следното: 

Жалбата отговаря на изискванията на чл. 51 от ЗЗДискр. и съставлява годно основание 

за образуване на производство пред КЗД. Не са налице отрицателни процесуални 

предпоставки, възпрепятстващи разглеждането на жалбата и произнасяне на Комисията за 

защита от дискриминация по същество. 

                                            
3 на 28.04.2021 г. 
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  Жалбата е насочена срещу Председателят на К., в качеството му на орган по 

назначаването, който съгласно чл. 165 , ал. 4, т. 4  от Закона за защита на потребителите4,  е 

регламентирано, че Председателят на К., упражнява функциите на орган по назначаването по 

отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, 

работещи по трудови правоотношения.  

Между страните няма спор, че жалбоподателката - С.Б.Я., е служител на К. (К.),  

назначена на длъжност „главен юрисконсулт" в дирекция „Правни дейности, 

административно обслужване и човешки ресурси" по служебно правоотношение, със заповед 

от 28.12.2012 г.   

Не спори също, че в началото на м. май 2017 г. жалбоподателката излиза в отпуск по 

чл. 163 от КТ (отпуск поради бременност и раждане), след което ползва и част от отпуска по 

чл. 164 от КТ (отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст). 

Установено е, че същата се връща на работа на 01.10.2018 г. 

Спорът между страните се свежда до това, че след връщането на С.Б.Я. на работа 

същата счита, че органа по назначение не е изпълнил  задължение, произтичащо от нормата 

на чл. 13, ал. 3 от ЗЗДискр., във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредбата за заплатите на служителите 

в държавната администрация (НЗСДА), с което счита, че спрямо нея е осъществено 

„неблагоприятно третиране" по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗЗДискр. по признак „лично 

положение" (майчинство) и „пол“ и пряка дискриминация, съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр. 

Ответната страна в производството оспорва жалбата, като поддържа доводи, че при 

завръщане от отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете по смисъла на чл. 67, 

ал. 5, т. 2 ЗДСл. е допустимо увеличение на индивидуалната основна месечна заплата на 

жалбоподателката единствено при извършено увеличение на заплатите на останалите 

служители на К. на друго основание, различно от това по чл. 67, ал. 5, т. 1 от Закона за 

държавния служител (ЗДСл. )   

Съгласно разпоредбата на чл. чл. 67, ал. 5, т. 1 ЗДСл., същата гласи, че индивидуалната 

основна заплата на служителя може да се увеличава  въз основа на годишната оценка на 

изпълнението на длъжността.  

Настоящият състав отчита, че съгласно разпоредбата на чл.67, ал. 5, т. 2 от ЗДСл., 

законодателят предвижда като хипотеза и основание за увеличение на работната заплата -  при 

завръщане от отпуск за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на дете по чл. 

163, 164, 164а и 164б от Кодекса на труда, която норма е действаща към момента на връщането 

на служителката от отпуск на посоченото основание.  

В хода на производството се установява, че жалбоподателката е направила искане за 

увеличение на основното и месечно възнаграждение, което не е било уважено.  

Видно от данните по преписката става ясно, че жалбоподателката се връща от отпуск 

на  01.10.2018 г., тъй като за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. същата няма 

действително отработени най- малко 6 месеца, каквото е изискването на чл. 6, ал. 3 от НЗСДА,  

от което следва, че годишна оценка на изпълнението на длъжността ще бъде извършена едва 

на 31.01.2020 г.  

Между страните няма спор, а и от данните по преписката се установява, че 

жалбоподателката подава и  възражение с вх. № Ц-01-96/01.03.2019 г. до председателя на К., 

в което обоснова  правото си на увеличение на индивидуалната основна заплата на основание 

на разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от НЗСДА. Няма спор, че с докладна записка с изх. № Ц-01-

96/14.03.2019 г. от И.Б. - главен секретар и И.Ц. - директор на дирекция „ПДАОЧР", искането 

е било отхвърлено като неоснователно със следните аргументи: „По време на ползването на 

                                            
4 Глава осма - Органи и организации за защита на потребителите,  Раздел I, Административни органи за защита 

на потребителите, законодателят е регламентирал, Глава осма - Органи и организации за защита на 

потребителите,  Раздел I, Административни органи за защита на потребителите,  
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отпуска по чл. 163 и 164 от Кодекса на труда от г- жа С.Б.Я., индивидуалните основни месечни 

заплати в К. не са били увеличавани на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата за заплатите 

на служителите в държавната администрация (НЗСДА), поради което искането за увеличение 

на заплатата на основание чл. 15, ал. 1 от НЗСДА е неоснователно."  

С Постановление № 6 от 14 януари 2019 г. влиза в сила  изменение и допълнение на 

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (ДВ, БР. 49 ОТ 2012 г.), 

в сила от 01.01.2019 г.,  Обн. ДВ. бр.5 от 15 Януари 2019г.  

В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА) са 

изрично са разписани и основанията за увеличение на работната заплата на служителите в 

държавната администрация.  Разпоредбата на чл. 11, ал.1, т. 2 от НЗСДА, предвижда 

увеличение на (изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) при завръщане от отпуск за 

бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на дете по чл. 163, 164, 164а и 164б от 

Кодекса на труда;   
Разпоредбата на чл. 15. ал.1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната 

администрация (НЗСДА), (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.), е със следното 

съдържание: „ Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11, 

ал. 1, т. 2 може да се увеличават при спазване изискванията на Закона за защита от 

дискриминация, ако по време на ползването на отпуска по чл. 163, 164, 164а и 164б от Кодекса 

на труда индивидуалните основни месечни заплати в администрацията са били увеличавани 

на основание чл. 11, ал. 1, т. 1. В този случай увеличението може да се извърши при 

завръщането от отпуск, както и през следващата година, ако служителят не е получил 

годишна оценка на изпълнението на длъжността за годината на завръщането поради 

ползването на отпуска“. 

В случая следва да бъде отчетено, че измененията в наредбата влизат в сила, в периода 

в който администрацията подлежи на годишно атестиране за изпълнение на работата, което 

следва да приключи до 31.01.2019 г.   

Установява се, че основание да подаде възражение за отказа на работодателя да 

увеличи възнаграждението на жалбоподателката е отговор на нейно запитване до дирекция 

„Модернизация на администрацията" към администрацията на Министерски съвет.   

 В случая ответната страна не оспорва съдържанието на становището на дирекция 

„Модернизация на администрацията" към администрацията на Министерски съвет, в което е 

отразено следното: „Новата редакция на чл. 15, ал. 1 от НСЗДА беше направена, 

за да се осигури спазването на чл.  13, ал.  3 от ЗЗДискр.,  включително и з а 

случаите, когато липсата на годишна оценка се разпростира не само върху 

годината на завръщане, но и върху следващата календарна година." . „Изречение 

второ на разпоредбата дава възможност за увеличение на заплатата на майката два пъти - в 

годината на завръщането и през следващата година (при липса на годишна оценка за майката 

и при извършени увеличения на заплатите в администрацията въз основа на годишната 

оценка." „Преобладаващата практика на администрациите, при положение, че е извършено 

увеличение на заплатите на другите служители въз основа на годишните оценки, е да се 

използва възможността, предвидена в НЗСДА." Също така, в становището изрично се 

отбелязва, че: „Отговорността за създаването на необходимите вътрешни процедури за 

правилното и обективно прилагане на изискванията на Закона за защита от дискриминация е 

на ръководителите на администрациите." 

 Видно от приложените по преписката като доказателство, утвърдени Вътрешни 

правила на работната заплата на служителите в К., в чл.11  от същите са разписани основанията 

за увеличаване на индивидуалната работна заплата на служителите. Пак видно от същите  в 

чл.11, ал.1, т.2 правила, изрично е разписано самостоятелно основание за увеличение на 

индивидуалната работна заплата на служителите, а именно:  при завръщане от отпуск за 
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бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на дете по чл. 163, 164, 164а и 164б от 

Кодекса на труда.  

        При отчитане на изложените от ответната страна аргументи във връзка с 

възнаграждението на жалбоподателката - С.Б.Я., настоящият състав счита за необходимо да 

посочи следното: 

Конвенция № 111 от 1958 г. на МОТ, относно дискриминацията в областта на труда и 

професиите, в член 1-ви от нея дава дефиниция на термина "дискриминация" (като различие, 

изключване или предпочитание, основано на раса, пол и т. н., а в буква "b" е посочено, че 

дискриминация е и "всяко друго различие, изключване или предпочитание, което води до 

премахване или нарушаване на равенство във възможностите или в третирането в областта на 

труда и професиите, определено от заинтересованата държава-членка на организацията, след 

консултация с представителните организации на работодателите и на трудещите се, ако такива 

организации съществуват, и е други съответни органи". Тази конвенция допуска само 

различия, изключения или предпочитания "които се основават на квалификационните 

изисквания, установени за определена работа". 

 Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1, б. (а) (Г) от Международния пакт за 

икономическите, социалните и културните права (обн. ДВ. бр. 43 от 1976 г.) държавите-

страни по този пакт признават правото на всяко лице да се ползва от справедливи и 

благоприятни условия на труд, които да му осигуряват по-специално: такова 

възнаграждение, което да обезпечи на всички работещи като минимум справедлива заплата и 

еднакво възнаграждение за равностойна работа без никакво различие.  

Тези стандарти пряко въвеждат принципа за равен труд или равностоен труд - равно 

заплащане за мъжете и жените чл. 157 от Договора за функциониране на Европейския съюз - 

и чл. 4, ал. 1, т. 3 от Европейската социална харта (ревизирана). Този принцип, обаче е 

производен от принципа за справедливо заплащане на труда (вж. Част I, т. 4 от Европейската 

социална харта, която е задължително ратифицирана от България; Законът за ратификация е 

обн. ДВ. бр. 30 от 11.04.2000 г.; самата Харта е обн. ДВ. бр. 43 от 04.05.2000 г.).  

 Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗДискр., работодателят осигурява 

равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд. В ал. 3 на чл. 14 от ЗЗДискр. е 

предвидено, че критериите за оценка на труда при определяне на трудовите възнаграждения и 

оценката на трудовото изпълнение са еднакви за всички работници и служители и се определят 

с колективните трудови договори или с вътрешните правила за работната заплата, или с 

нормативно установените условия и ред за атестиране на служителите в държавната 

администрация без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1 от с. з.  

Видно от приложените доказателства безспорно се установява, че определеното 

основно месечно възнаграждение на жалбоподателката,  към датата на нейното назначаване е 

било определено в размер на 1300 лв., видно от  Заповед № 1297ЛС от 28.12.2012 г., приложена 

по преписката.  С оглед данните по преписката и становищата на страните настоящият състав 

следва да приеме, че от датата на назначаване на жалбоподателката, респ. и в хода на цялото 

производство нейната заплата не е била изменяна.  

Ответната страна чрез юрисконсулт - юрисконсулт Л. Д., с приложено по преписката 

пълномощно, представя като доказателства справки ( които не са заверени вярно с оригинала, 

нямат подпис и печат на лицето,  което ги е изготвило- примерно човешки ресурси). 

Приложената справка от поименно щатно разписание за длъжностите на К., действало към 

01.01.2013 г. е извън три годишният давностен срок, предвиден в ЗЗДискр., поради което не 

следва да се цени от състава.  

Относно приложената справка на служители в К. ползвали отпуск за раждане и 

отглеждане на дете до 2 годишна. възраст , видно от същата не става ясно коя служителка 

конкретно в кой период е ползвала отпуск, както и защо в тази справка не са отразени данните 

и на жалбоподателката. В колона последна от така представената справка  не става ясно след 
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извършена атестация за 2018 г. на посочените лица,  с оглед поставените им оценки, какво е 

било увеличението на всяка една от тези служители и след 2018г. Предвид тези обстоятелства 

съставът счита, че не следва да цени данните отразени в така приложената справка.  

Относно приложената справка на служители в Дирекция „ПДАОЧР“ , видно от същата 

с оглед твърдението на процесуалният представител на ответната страна, става ясно, че 

жалбоподателката назначена на длъжност - юрисконсулт на 01.01.2013 г. има определен ранг 

– I младши , за разлика от останалите две лица, назначени на длъжност Главен юрисконсулт, 

за които от данните от справката е видно, че  на тях е определен III младши ранг и определени 

ОМЗ за длъжността 1068 лв. и 1102 лв, определени след 31.01.2019 г.  Видно от същата справка 

само още едно лице  - служител на длъжност „Главен експерт“ в дирекцията ( без посочване и 

на отдела ) за него е отразено, че има същия ранг като този на жалбоподателката и ОМЗ в 

размер на 908 лв., след   31.01.2019 г..    

По твърденията на ответната страна в производството, че определените 

възнагражденията на други служителки са по-ниски от определеното възнаграждение на 

жалбоподателката,  преди нейното излизане в отпуск и връщането и на работа, не може да се 

ползва като легално основание, за да не бъдат спазени нормативните изисквания.  

В случая аргументите изложени от ответната страна чрез юрисконсулт Л. Д., че трудът 

на юрисконсултите е с равна ценност е правилен, но неправилно по своята логика е 

разбирането, че жалбоподателката поради това, че на нея е било определено по-високо 

възнаграждение, непроменено от 2013 г., същата следва да се третира по –неблагоприятно 

спрямо останалите служители  не кореспондира с принца заложен в чл. 2 от ЗЗДискр., за 

равенство в третирането.  Следвайки логиката на процесуалният представител на ответната 

страна, доводите са в посока на това, че С.Б.Я. следва да търпи съществуващото положение, 

понеже към 2013 г. на нея е било определено по-високо възнаграждение, непроменено до 

момента. Ето защо тези аргументи не могат да бъдат споделени.  

Задължението за равно третиране законодателят възлага на работодателя при 

определяне на ОМВ, а и в хода на производството не става ясно защо останалите служители 

за които се твърди, че имат определено  по –ниско възнаграждение от това на 

жалбоподателката, действително са в сходно положение ( т.е. дали имат равен на нейният 

стаж, професионален опит и др. показатели, съобразно нормативните изисквания), а ако те са 

в сходно на нейното положение по тези показатели, пак остава открит въпроса, защо на тях са 

им били определени по-ниски възнаграждения.  

Всички тези аргументи в случая, не могат и не следва да се разглеждат като обосновано 

основание, че жалбоподателката, поради тази логика, следва да бъде лишена от правото и 

предвидено в нормативните актове. Поради което същите не се споделят и от настоящият 

състав, тъй като са в разрез с принципите на антидискриминационното законодателство .   

 Съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр. пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно 

третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано 

или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. В случая с оглед 

данните по преписката, се налага единственият възможен извод, че ако жалбоподателката не 

беше ползвала отпуск за раждане и отглеждане на малко дете до 2 год. възраст,  същата щеше 

да бъде атестирана и да има право на увеличение на ОМВ. За пълнота, с и оглед аргументите 

на процесуалният представител на ответната страна, остава и открит въпросът, дали и поради 

изтъкнатите по-горе причини за размерът на нейното ОМВ жалбоподателката щеше да бъде 

третирана на равно с останалите.  

В съответствие с чл. 9 от ЗЗДискр.  в случая  са доказани  факти от които може да се 

направи основателно предположение за неравностойно третиране, като рабодателят – органа 

по назначение не е доказал основание за това. В хода на производството не е опровергано 

предположението, че отказът за увеличение на заплатата след завръщане от отпуск за 

бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на дете по чл. 163, 164, 164а и 164б от 
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Кодекса на труда на жалбоподателката е във връзка с ползваният от нея отпуск по майчинство, 

което като последица води до по-неблагоприятно й третиране.  

 Относно признака пол, следва бъде взето предвид   право на ЕС, а именно: 

Правото на равенство е както всеобщо право, така и основен принцип на правото на 

Общността. То е провъзгласено в Хартата на основните права. Неговият източник е в 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, другите 

международни документи, подписани от всички държави-членки, и в конституционните 

традиции, общи за всички държави-членки 

Съгласно чл. 8 от Договорът за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), гласи, 

че във всички негови дейности, Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за 

насърчаване на равенството между мъжете и жените.   При определянето и осъществяването 

на своите политики и дейности Съюзът се стреми да се бори срещу всяка форма на 

дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация – чл.10 от ДФЕС. 

         Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година, за 

прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в 

областта на заетостта и професиите (преработена). В  т. 25 от преамбюла на същата, 

общностният законодател е подчертал следното: „ С цел внасяне на по-голяма яснота е 

необходимо също така да бъде предвидена изрична разпоредба относно трудовите права на 

жените, които са в отпуск по майчинство и, по-специално, на тяхното право да се завърнат 

на същата или равностойна длъжност, да не бъдат подложени на влошаване на техните 

условия в резултат от ползването на такъв отпуск, както и да се възползват от всяко 

подобрение в условията на труд, на които те биха имали право по време на тяхното 

отсъствие“. В чл. 2  „буква“  в от Директива 2006/54/ЕО е разписно, че за целите на тази 

директива, дискриминацията включва всяко по-неблагоприятно третиране на жена, свързано 

с бременност или отпуск по майчинство. А в чл. 15 от директивата, озаглавен  „Завръщане от 

отпуск по майчинство“,  изрично общностният законодател е предвидил, че  жена в отпуск 

по майчинство има право, след изтичане на отпуска по майчинство, да се завърне на работното 

си място или на равностойна позиция в срокове и при условия, които са не по-малко 

благоприятни за нея, и да се възползва от всяко подобряване на условията на труд, на което би 

имала право по време на отсъствието си. 

 Относно признака „лично положение“.  

 В Закона за защита от дискриминация не е дадено легално определение за признака 

„лично положение“. Съгласно практиката на КЗД и тази на съда, под признака лично 

положение следва да се разбира характеристика иманентно присъща на личността ( нейна 

същностна характеристика). Настоящият съставът приема, че жалбоподателката е носител на 

признака  лично положение", доколкото в случая се касае за упражняване на правото на избор 

едно лице да стане родител, което е негово изконно право и същностна негова характеристика, 

когато това лице стане родител. Към това се включва и отстояването на неговите права, 

свързани с този избора му  да стане родител. 

         Анализът на приложимите към установената фактическа обстановка материалноправни 

разпоредби води до извод, че в конкретния случай са налице предпоставките за квалифициране 

на действията на органа по назначаване - Председателя на К., не е изпълнил  законово 

задължение, произтичащо разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от ЗЗДискр. е осъществил   по - 

неблагоприятно третиране  по смисъла на  § 1, т. 7 от ДР на ЗЗДискр. и дискриминация по чл. 

4, ал. 2 от ЗЗДискр. на основата на признаците „лично положение" и „пол“ спрямо 

жалбоподателката - С.Б.Я., като самото неизпълнението на това задължение ( в разрез с 

разпоредбите на Глава втора, Раздел Първи от ЗЗДискр. относно гарантираната от закона 

защита при упражняване правото на труд и по специално чл. 13, ал. 3 от ЗЗДискр.) води до по-
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неблагоприятно третиране по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗЗДискр. и дискриминация по чл. 

4, ал. 2 от ЗЗДискр. на основата на признаците признаци „лично положение" и „пол“.      

Всяка пряка или непряка дискриминация  е забранена от разпоредбата на чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр. и за извършването й е предвидена санкция по чл.78, ал.1 от ЗЗДискр., според която 

норма  този, който извърши дискриминация, се наказва с глоба от 250 до 2000 лв., ако не 

подлежи на по-тежко наказание.  Съгласно чл.27, ал.2 от ЗАНН при определяне на наказанието 

се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите 

смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. 

За постигането целите на ЗЗДискр., а именно ефективна защита от дискриминация  и равенство 

пред закона, в третирането и възможностите, е необходимо налаганите наказания за прояви на 

дискриминация  да са  с разубеждаващ и възпиращ ефект /виж чл.15 от Директива 2000/ 43/ЕС 

и чл. 17 от Директива 2000/78/ЕО/. Настоящият състав като взе предвид, че установената 

дискриминация  е извършена от Председателя на К., като орган  по назначението , намира че 

в случая се касае за първо нарушение, с оглед на което за установеното нарушение, глобата 

следва да бъде в минимален размер от 250 (двеста и петдесет )лева. 

С  цел отстраняване на неблагоприятните последици от извършената дискриминация и 

на основание чл.76, ал.1, т.1 от ЗЗДискр. е необходимо на Председателя на К. в качеството му 

на орган по назначаването и ответна страна в производството  да бъде дадено задължително 

предписание в едномесечен срок от постановяването на това решение да  предприеме 

ефективни мерки за преустановяване и отстраняване на визираните нарушения на Закона за 

защита от дискриминация, като в действията си като орган по назначаването да се съобразява 

със задълженията, произтичащи от Закона за защита от дискриминация  .  

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.64, чл.65 и чл.66 от ЗЗДискр. 

Петчленен разширен заседателен състав по чл.48, ал.3   от Закона за защита от дискриминация  

определен по признаците пол, човешки геном, защита при упражняване правото на труд на 

Комисията за защита от дискриминация, 
  

РЕШИ : 

 
УСТАНОВЯВА, че ответната страна - Председателя на К., в качеството му на орган по 

назначаването, с адрес за призоваване -  гр.С, като не е изпълнил законово задължение, 

произтичащо разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от ЗЗДискр. е осъществил   по - неблагоприятно 

третиране  по смисъла на  § 1, т. 7 от ДР на ЗЗДискр. и дискриминация по чл. 4, ал. 2 от 

ЗЗДискр. на основата на признаците „лично положение" и „пол“ спрямо С.Б.Я. с адрес: гр. С. 

 

НАЛАГА на основание чл.78, ал.1 от Закона за защита от дискриминация  на 

Председателя на К., в качеството му на орган по назначаването, с адрес за призоваване -  гр. С, 

глоба в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева за установеното в настоящото решение 

неизпълнение на законово задължение произтичащо от разпоредбата на  чл. 13, ал.1 от ЗЗДискр 

и  нарушение на чл.4, ал.2  от ЗЗДискр.   

 

   ПРЕДПИСВА, на основание чл.76, ал.1, т.1 от ЗЗДискр. на Председателя на К.,  в 

качеството му на орган по назначаването и ответна страна в производството, в едномесечен 

срок от постановяването на това решение да  предприеме ефективни мерки за преустановяване 

и отстраняване на визираните нарушения на Закона за защита от дискриминация, като в 

действията си като орган по назначаването да се съобразява със задълженията, произтичащи 

от разпоредбите на Закона за защита от дискриминация. 

 

 Наложените глоби и имуществени санкции следва да бъдат превеждани по сметка на 

Комисията за защита от дискриминация в Българска народна банка, с   
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банков идентификационен код, както следва:  BNBGBGSDIBAN:BG85BNBG96613000118401 

 

Заверен препис от настоящото решение да бъде изпратено на страните по преписката.  

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано чрез Комисията за защита от 

дискриминация по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 /четиринадесет/ 

дневен срок от получаването му пред административния съд по седалището на териториалната 

структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира 

постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.  

    

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................  

           Сабрие Сапунджиева:  

     

 

                           ЧЛЕНОВЕ:................................ 

             Наско Атанасов 

  

 

................................ 

Златина Дукова       

 

  ................................       

Баки Хюсеинов  

 

 

 ................................            

Петър Кичашки           

 


