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РЕШЕНИЕ 

 

№ 734 

 

гр. София, 05.10.2021 г. 

 

              КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА 

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

от дискриминация (ЗЗДискр.), определен с Разпореждане №87/29.01.2020 г. на 

председателя на Комисията за защита от дискриминация, в състав: 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С.                                                            

                 ЧЛЕНОВЕ: В.С.                                 

                                                                                    З.Д. 

                                                                                    Н.А.1 

                                                                                    А.Д.2 

 

 

разгледа докладваната от В.С. преписка № 28 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписка № 28/2020 г. е образувано с разпореждане № 

87/29.01.2020г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по жалба с 

вх. № 44-00-3893/12.12.2019г. и допълнениe към нея с вх. № 44-00-171/20.01.2020г.,  

подадена от М.Д.П. от гр. С. срещу Г.М., служител в „С.“ АД. 

 Предвид оплакванията за по-неблагоприятно третиране по смисъла на чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр. по признаци „лично положение“, „семейно положение“, „религия“, вяра“ и 

„образование“ по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр., както и „тормоз“ по смисъла на §1, т.1 от ДР на 

ЗЗДискр., преписката е разпределена за разглеждане от Петчленен разширен заседателен 

състав. 

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

за образуване на производство.  

  Не са налице отрицателни процесуални предпоставки, възпрепятстващи разглеждането 

на жалбата и произнасяне на Комисията за защита от дискриминация по същество. 

Надлежни страни по преписката са: 

1. Жалбоподател : 

1.1. М.Д.П., с адрес за призоваване: гр. С., ***. 

2.Ответни страни : 

 2.1 Г.С.М., служител в „С.“ АД, с адрес: гр. С. ***; 

                                                 
1 На основание Заповед № 12-11-1885/31.05.2021г., подписана от председателя на КЗД, Н.А. замества 

П.К.като член на състава в настоящото заседание.  
2 На основание Заповед № 12-11-1883/31.05.2021г., подписана от председателя на КЗД А.Д. замества Б.Х. 

като член на състава в настоящото заседание.   
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2.2 „С.“ АД, представлявано от Д.Г.Д., изпълнителен директор, с адрес: гр. С. -***.  

 Според оплакванията в жалбата може да се направи предположение, че фактическият 

състав на евентуалното нарушение се състои в следното: 

Жалбоподателят съобщава, че още през първия работен месец като манипулант в С. АД, 

Г.М. – системен администратор, започнала да му налага тормоз по смисъла на ЗЗДискр. Най-

напред го попитала какво прави в С., а не се прибере в М.. Пред неговите колежки „С. и Л.“ 

му казала да започне да се държи като мъж, защото работел и се държал като жена, дори 

веднъж му подала химикал с розов цвят, защото по думите й му отивал. Твърди, че в склада 

работели и други момчета и мъже, към които нямала такова отношение. В негово присъствие 

попитала супервайзъра М.Г. как било възможно С.П. да избира хора като него да работят във 

фирмата и се чудела как след време на него ще разчитат жена и дете, а той в момента имал 

приятелка с 8 годишно дете, за които се грижел и които разчитали на него. 

Сочи и случай, при който малко преди да напусне работа във фирмата, бил в офиса на 

системните администратори  и М. пред Г.М. и Б.И. го попитала защо не послуша гласът на 

Бог в главата си и не започне да се държи като мъж. След като отговорил, че е атеист, го 

попитала дали не слушал други гласове. Допуска, че причината за темата за гласовете е, че е 

завършил психология във ВТУ „С.“. По-късно през деня отишъл за помощ във връзка с 

изпълнение на служебните си задължения при системните администратори и Г.М. отново 

пред И. и М., че не желае те да го изпращат при нея и не желае да работи с него. Отново 

заявява, че М. не се е държала така с другите колеги. 

С вх.№ 44-00-171/20.01.2020г. жалбоподателят конкретизира периода, в който твърди, че 

спрямо него е осъществено неравно третиране, а именно че е започнал работа в дружеството 

на 5 юни  2019 година. 

Проведено е проучване по реда на чл.55-чл.59 от ЗЗДискр. 

       В хода на проучването са изискани становища, информация и доказателства от ответните 

страни. 

  С вх.№ 16-20-95/12.02.2019г. „С.“ АД чрез юрк. В.Г. представя писмено становище, в 

което се сочи  следното: 

С писмо изх. № 16-20-661/04.06.2020 г. и писмо изх. № 16-20-1469/07.10.2020 г. са 

уведомени за образуването на преписка № 28/2020 г. по описа на КЗД, като им е изискано да 

се представи писмено становище относно изложеното в жалбата, както и релевантни 

доказателства. 

С настоящото предоставят на вниманието на Комисията и молят да бъдат обсъдени и 

взети под внимание следните изложени по-долу .факти и обстоятелства по преписката. 

В подадената от М.Д.П. жалба с ответник - физическото лице Г.М. се извеждат 

твърдения за наличие на тормоз и дискриминационно отношение от страна на М. по адрес на 

П., случили се в периода от началото на месец юни 2019 г. до края на месец декември 2019 г. 

След направена проверка в архива на „С." АД било установено, че жалбоподателят 

М.Д.П. е бил служител на „С." АД за периода от 05.06.2019 до 02.12.2019 г., като е бил 

назначен на длъжност Манипулант в Централен склад. Трудовото правоотношение на П. е 

било прекратено от работодателя в срока за изпитване, считано от 02.12.2019 г. За времето, 

през което П. е бил служител на „С." АД, не е налице подадено от негова страна до „С." АД 

оплакване по смисъла на чл. 17 от Закона за защита от дискриминация, респ. е било 

обективно невъзможно „С." АД в качеството си на работодател да изпълни ангажиментите си 

незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за 

налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или 

служител. За жалбата на П. били уведомени едва на 05.06.2020 г. с получаването на писмо 

изх. № 16-20- 661/04.06.2020 г. на КЗД. 

След получаване на горепосоченото писмо, от страна на „С." АД са били предприети 

незабавни действия по установяване и изясняване на фактическата обстановка, свързана с 

изложените в жалбата на г-н  П. твърдения. Били са изискани писмени обяснения от страна 

на служителя на „С." АД на длъжност Системен администратор - Централен склад и 
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ответник по жалбата г-жа Г.С.М., в които М. оспорва изцяло основателността на подадената 

жалба. 

Допълнителна информация и обяснения са изискани и от страна на служителите на „С." 

АД и бивши колеги на жалбоподателя П. (част от които са упоменати и в процесната жалба), 

а именно: С.П. (на длъжност Ръководител на склад - МОЛ), Г.М. (на длъжност Ръководител 

зона - централен склад), Б.Р. (на длъжност Системен администратор - Централен склад), С.М. 

(на длъжност Манипулант - Централен склад), Л.Д. (на длъжност Манипулант - Централен 

склад) и М.Г. (на длъжност Супервайзър склад). В предоставените собственоръчни писмени 

обяснения (единствено това на П. е получено под формата на служебен имейл) посочените 

по-горе служители отричат да са били свидетели на описаното в жалбата на П. отношение от 

страна на ответника по жалбата г-жа М.. 

Не са налични видеозаписи от функциониращата в централен склад система за 

видеонаблюдение за периода юни - декември 2019 г., тъй като срокът за съхранение на 

видеозаписите стандартно не надхвърля три месеца, а в получената през месец юни жалба се 

визира период, приключил половин година по-рано. 

Считат, че на база получените обяснения от страна на ответника по жалбата и от страна 

на колеги на жалбоподателя не са налице доказателства, подкрепящи изложените в 

процесната жалба твърдения на П.. Същите твърдения е невъзможно да бъдат верифицирани 

и посредством преглед на видеозаписи от системата за видеонаблюдение, тъй като същите не 

са налични за описания в жалбата период. Обръща се внимание, че дори и да са били 

съхранени такива записи, прегледът им би бил изключително труден като процес, доколкото 

жалбата не указва конкретни дати, още по-малко пък часови диапазон на извършване на 

твърдените нарушения. В рамките на процесния период (а и след изтичането му) до „С." АД 

не са адресирани сигнали от страна на жалбоподателя, касаещи наличие на тормоз или 

дискриминационно поведение. 

С оглед на гореизложеното считат, че не са налице доказателства за осъществен тормоз и 

дискриминационно отношение от страна на М. по адрес на П., случили се в периода от 

началото на месец юни 2019 г. до края на месец декември 2019 г. Подадената от П. жалба 

съдържа бланкетни по своя характер позовавания на нарушения на Закона за защита от 

дискриминация, но не и конкретно посочени и подкрепени с адекватни доказателства случаи 

на тормоз или дискриминация. 

Обръща се внимание и на факта, че жалбоподателят П. и ответникът по жалбата Г.М. не 

са се намирали в отношения на йерархична подчиненост, а са осъществявали трудовите си 

задължения независимо един от друг. Това е видно от длъжностните характеристики за 

съответните им позиции: Системен администратор- ЦС (длъжността на ответника по жалбата 

М.) няма подчинени длъжности, а единствено връзка на комуникация (т.е. контактни на 

чисто оперативно ниво, без наличие на отношения власт-подчинение) с Манипулант- ЦС 

(длъжността на жалбоподателя П.). Манипулант - ЦС от своя страна се намира под прякото 

ръководство на Супервайзър склад и отново е налице само връзка на комуникация със 

Системен администратор-ЦС. Това доказва недвусмислено, че дори и да са установени 

доказателства в подкрепа на твърденията на жалбоподателя, те биха били индикация 

единствено за укоримо поведение от страна на ответника по жалбата в лично качество, 

доколкото липсата на йерархична зависимост между жалбоподател и ответник изключва по 

категоричен начин възможността ответникът да е действал в служебно качество. Очевидно е 

(вкл. и от оформлението на жалбата - срещу физическо лице, за което единствено е посочен 

служебен адрес), че в случая се касае за междуличностни отношения, към които „С." АД 

няма касателство. 

Като социално отговорен работодател, „С." АД е скрепило като изрично задължение на 

своите служители, залегнало и в етичния кодекс на компанията, недопускането на прояви на 

отправяне на обидни квалификации и дискриминационно отношение в екипа (чл. 17, ал. 3 от 

Етичния кодекс). Всеки констатиран случай на нарушение на посоченото задължение е 

основание за реализиране на дисциплинарната отговорност на нарушителя. За целта обаче, 



 

 

4 

необходимо и задължително условие е констатирането по недвусмислен начин на 

доказателства, обективно подкрепящи наличието на съответно допуснато нарушение. 

С оглед на изложените така изложените факти и обстоятелства, считат, че 

жалбоподателят П. не е изложил в жалбата си факти и доказателства в подкрепа на 

твърденията си, като такива не бяха установени и в рамките на осъществената от страна на 

„С." АД проверка. 

Молят Комисията да постанови решение, с което установява, че не е извършено 

нарушение и остави жалбата без уважение. 

Приложени са доказателства по опис. 

Към горецитираното становище е приложено обяснение на Г.М., служител в „С.“ АД. В 

него се сочи следното: 

М. счита, че жалбата на П. е неоснователна, тъй като описаното в нея не отговаря на 

действителността. Отрича при комуникацията си с него да е задавала въпрос какво прави в С. 

и защо не се прибере в М.. Относно твърдението, че в присъствие на колеги е казвала, че 

трябва да се държи като мъж, защото работел и се държал като жена, сочи, че подобни 

квалификации никога не са били изразявани от нейна страна. Не отрича да му е предоставяла 

химикал, тъй като би услужила с такъв на всеки колега при необходимост, но дали е бил с 

розов цвят или друг не може да каже със сигурност. Никога не си е позволявала да обсъжда 

пред колеги защо някой е нает на работа и дали на този някой може да разчитат жена и дете. 

По отношение на религиозната принадлежност на колега сочи, че това са лични решения и 

не си е позволявала реплика от типа „Дали не слуша други гласове в главата си и не се държи 

като мъж“, категорично твърди, че не е изказвала това. Отрича и твърдението, че е заявявала, 

че не желае да работи с жалбоподателя П., както и че не желае да го изпращат при нея.                            

Проведено е едно открито заседание по преписката. Не е водена помирителна 

процедура по чл. 62, ал. 1 от ЗЗДискр. поради липса на воля за това у присъстващата на 

първото открито заседание страна, а именно: ответната. Настоящият състав е счел 

преписката за изяснена от фактическа и правна страна и я е обявил за решаване. На 

страните е дадена възможност да представят заключителни писмени бележки в 10-дневен 

срок, от която се е възползвала само ответната страна.  

 След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства, Петчленен разширен заседателен състав приема за установено 

следното: 

 Не се спори, че жалбоподателят е бил в трудови правоотношения с ответното 

дружество „ С.“ АД, а ответната страна Г.М. също е била служител там. Видно от 

доказателствата по преписката жалбоподателят П. е бил служител в дружеството за периода 

от 05.06.2019г. до 02.12.2020г., като е бил назначен на длъжност „Манипулант в Централен 

склад“. Трудовото правоотношение на П. е било прекратено от работодателя в срока на 

изпитване, считано от 02.12.2019г. За периода, в който е бил жалбоподателя служител, няма 

данни за подадено от него оплакване за осъществен тормоз и оплаквания за дискриминация 

по признаците „лично положение“, „семейно положение“, „семейно положение“, „религия“, 

„вяра“ и „образование“ по чл. 4, ал.1 от ЗЗДискр. От представените от ответната страна 

свидетелски показания на колеги на жалбоподателя, заемащи различни длъжности е видно, 

че никой от тях не е бил свидетел на описаното в жалбата на М.П. отношение от страна на 

ответника Г.М.. След като същите не са потвърдени от направените от дружеството 

работодател проверки на място и не са представени някакви доказателства в настоящото 

производство, на състава не му остава нищо друго освен да приеме, че се касае за траен 

междуличностен конфликт с неизяснена причина за възникването му. Последният обаче не 

покрива понятието “тормоз” по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр., съгласно който 

“тормоз” е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено 

физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване 

достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или 

застрашителна среда. По смисъла на чл. 5 от същия закон тормозът се счита за 

дискриминация. Тоест, за да обоснове съставът извършването на такъв, е необходимо 
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нежеланото поведение да се основава на някой от посочените в чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. 

признаци. От представените доказателства се установи, че ответната страна доказа, че не е 

осъществен тормоз спрямо жалбоподателя М.П.. В настоящото производство не бе 

установено изобщо извършването на такова нежелано поведение от страна на Г.М. към 

М.П., поради което настоящият състав приема, че спрямо него не е извършен тормоз по 

смисъла на антидискриминационното законодателство. 

 Не на последно място съставът счита, че жалбоподателят не е посочил лице, с което 

се сравнява, за да е изпълнено изискването на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр., а именно „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“. 

 От така представените факти, подкрепени с приложени доказателства, настоящият 

състав приема, че липсва нарушение от страна на ответника по защитения признак „лично 

положение“. В настоящият случай липсва задължителния елемент на фактическия състав, 

пораждащ отговорността на едно лице, свързана с допускане на неравно третиране. Липсва 

защитения признак лично положение, тъй като такава отличителна черта, специфична 

характеристика, белег на личното положение на жалбоподателя, който значимо и 

същностно го характеризира и заради който и въз основа на който е третиран различно той 

във връзка с лицето, с което се сравнява. По отношение на признаците „семейно 

положение“, „религия“, „вяра“ и „образование“, настоящият състав приема, че не са 

представени никакви доказателства, които да доведат до извод за осъществено неравно 

третиране. След като от доказателствата по преписката не може да се направи   обоснован 

извод за наличието на защитен признак, който да е основание за нежелано поведение, то не 

може да се приеме, че поведението на ответника спрямо жалбоподателя представлява 

дискриминация по смисъла на чл.4 от ЗЗДискр.  

 Не са подкрепени с никакви доказателства твърденията на М.П., че спрямо него е 

осъществено неравно третиране. Настоящият състав приема за установено, че у 

жалбоподателя действително се е създало такова субективно впечатление. Така са 

формулирани и твърденията в жалбата. Това субективно усещане обаче, дори да е доказано 

по безспорен и категоричен начин, не е доказателство за извършена дискриминация. 

Създаването на пречки следва да се установи обективно, а доказателства в тази насока 

липсват. Не е преодоляна първоначалната доказателствена тежест по смисъла на чл. 9  от 

ЗЗДискр. и поради липсата на доказателства,  жалбата е неоснователна. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗЗДискр. В производство за защита от 

дискриминация, след като страната, която твърди, че е дискриминирана, докаже факти, 

от които може да се направи предположение, че е налице дискриминация, ответната 

страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен.  Настоящият 

състав счита, че от гореизложеното може да се направи извод, че ответните страни Г.С.М., 

служител в „С.“ АД и „С.“ АД, представлявано от Д.Г.Д., изпълнителен директор, не са 

осъществили нарушение на ЗЗДискр. спрямо жалбоподателя М.П.. 

 В заключение следва да се отбележи, че не всяко напрежение в отношенията между 

хората може да се вмести в понятието за дискриминация, особено когато липсва неравно 

третиране и неидентифициране на защитни признаци.3 

 

 Воден от гореизложеното, Петчленен разширен заседателен състав на Комисия за 

защита от дискриминация на основание чл.65, ал. 5 от ЗЗДискр. 

 

          Р Е Ш И: 

УСТАНОВЯВА, че Г.С.М., с адрес гр. С., *** не е извършила нарушение на ЗЗДискр. 

по признаци „лично положение“, „семейно положение“, „религия“, вяра“ и „образование“ 

                                                 
3 Решение № 173 от 27.07.2010 по пр. 114/2009 на КЗД, Трети състав 
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по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр., както и „тормоз“ по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗЗДискр. спрямо 

М.Д.П., с адрес: гр. С., ***. 

 

УСТАНОВЯВА, че „С.“ АД, представлявано от Д.Г.Д., изпълнителен директор, с 

адрес гр. С. *** не е извършило нарушение на ЗЗДискр. по признаци „лично положение“, 

„семейно положение“, „религия“, вяра“ и „образование“ по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр., както и 

„тормоз“ по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗЗДискр. спрямо М.Д.П., с адрес: гр. С., ***. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалба с вх. № 44-00-3893/12.12.2019 г. и допълнение 

към нея с вх. № 44-00-171/20.01.2020 г., подадени от М.Д.П. от гр. С. като недоказани. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на конституираните по преписката страни. 

 

Решението може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването 

му чрез КЗД по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……………………….. 

                С.С. 

               ЧЛЕНОВЕ:  ………………………. 

                   В.С. 

                                                                                  ……………………… 

                                                                                               З.Д. 

                                                                                     ……………………… 

                                                                                               А.Д. 

                                                                                       ……………………… 

                                                                                               Н.А. 

 


