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РЕШЕНИЕ 

 

№ 764 

 

гр.София, 13.10.2021 г.  

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен разширен заседателен 

състав по пр. №895/2019 г. на свое закрито заседание в състав:  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.К. 

          ЧЛЕНОВЕ: С.С. 

              A.Д. 

                    В.С.    

              З.Д. 

 

 

разгледа преписка №895 по описа на КЗД за 2019 г. 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 № 895/2019 г., по реда на глава Четвърта, раздел Първи 

от ЗЗДискр. пред Комисията за защита от дискриминация е образувано с Разпореждане № 

2302/05.12.2019 г. на Председателя на КЗД и въз основа Решение, взето от заседание на 

Комисията за защита от дискриминация, проведено на 28.11.2018 г. по повод на доклад с вх. 

№12-11-4201/07.11.2019 г.,  изготвен от доц. д-р Б.Х. – зам. председател на КЗД, във връзка с 

видеоматериал, касаещ дейността на Ц. *** „ Д.“, *** гр. С., с което е  образувана преписка 

№895/2019 г. по описа на Комисия за защита от дискриминация. 

Предвид изложението в доклада за самосезиране, с разпореждането за образуване е 

прието, че оплакванията са „за тормоз по смисъла на параграф 1, т.1 от ДР на ЗЗДискр. във 

връзка с  признак „обществено положение” и „семейно положение“ по чл. 4, ал. 1 от 

ЗЗДискр., поради което образуваната преписка № 895/2019 г. е разпределена за разглеждане 

на Петчленен разширен заседателен състав.  

Надлежни страни по преписката са: 

1.Б.Х., член  на Комисия за защита от дискриминация, изготвил доклад за 

самосезиране с вх. №12-11-1316 от 29.06.2018 г. по описа на КЗД, страна в производството по 

чл. 30, ал.6 от Правилата за производство пред КЗД, във връзка с чл.50, т.2 от ЗЗДискр.  с адрес 

на призоваване: гр. С., ***. 

2.С.С.С., в качеството на ответна страна, с адрес на призоваване: гр.С., ***; 

3.Директора на Д. *** „Д.“ гр.С., Г.Х., в качеството на ответна страна, с адрес на 

призоваване : гр. С., ***; 

Изнесеното в доклад за самосезиране от доц. д-р Б.Х. до Комисия за защита от 

дискриминация е по повод на излъчен видеоматериал на 05.11.2019 г. в информационна 

емисия на телевизия „Б.“,публикувано в 9.25 часа на същата дата *** касаещ дейността на Ц. 

***  „Д.“, *** гр. С..  Във видеоматериала, се твърди за направен запис със записващо 

устройство, което е монтирано в детска играчка, в който запис медицинска сестра сьс 

скандалното си поведение обижда и напада дете в яслената група. След изслушване на 

направения запис се установява, че медицинската сестра използва следните думи ....Млъкни, 
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бе! Млъкни, бе! Млъкни, бе! Затвори си тъпата уста, бе! Затвори си тъпата уста бе! Затвори си 

я, бе! Затвори си я, бе! Какво искаш! Мръсницо! Животно мръсно!. Това са част от репликите, 

които могат да бъдат чути на записа. 

От интервюираната директорка на Ц. се посочва, че в писменото обяснение 

медицинската сестра е признала за това деяние. Родителите, които са монтирали записващото 

устройство, заявяват, че преди направения запис е имало съмнения в държанието и 

поведението на детето, което преди да посещава детската ясла е било щастливо и усмихнато, 

но след определен период е изпадала в „истерии“ „стряскане от най-малкото нещо“, 

„повишаване на тон" „свиване до стената“/ цитат /. 

В практиката на приложението на Закона за зашита от дискриминация е утвърдено 

разбирането, че вербалното и физическото насилие накърняват достойнството на 

потърпевшите и създават спрямо тях унизителна, обидна и застрашителна среда.  

В хода на проучването е изискано становище от ответната страна - Директор на Д. 

***„Д.“ гр.С., Г.Х. и С.С.С. – медицинска сестра в Д. *** „Д.“ гр.С.. 

Ответната страна Директор на Д. *** „Д.“ гр.С., Г.Х. представя следното становище: 

Отбелязва , че детето чиито родители са направили запис на  думите на медицинската сестра 

С.С. със записващо устройство, монтирано в детска играчка посещава детското заведение в 

яслена група от 15.10.2019 г. или общо 11 дни до записа, тъй като  било болно. Заявява, че на 

23.10.2019 г. майката на детето била предупредена, че детето не се чувства добре и има силна 

хрема. По-късно е представила медицински документ , че детето е болно и следва да отсъства 

от 24.10.2019 г. до 02.11.2019 г. Пояснява, че предписаното от лекаря отсъствие поради 

заболяване не било спазено от родителите и детето е заведено на 28.10.2019 г. в яслата болно, 

със силна хрема и неразположено. Пояснява, че след използването от медицинската сестра на 

груби думи по искане на родителите и решение на работна група към ИСОДЗ в С., същото е 

преместено незабавно в друга детска градина, в която има плувен басейн. В качеството на 

директор уточнява, че не е била уведомена от родителите за наличие на проблеми с детето  и 

за промененото му поведение от момента на посещаване на детското заведение. Не е 

уведомявана и за поставяне в детска играчка на записващо устройство, както и не е 

уведомявана от С.С. и от други служители в яслената група, посещавана от детето за 

възникнали проблеми или някакви сигнали от родители. Сочи, че С.С. е работила на 

длъжността медицинска сестра, но не е служител на *** „Д.“, гр. С.. Трудовият й договор е 

сключен с кмета на Район Н. на С.. Заявява, че при постъпване на медицинските сестри в 

образователната институция всички са запознати с всички вътрешни правила и нормативни 

документи , касаещи дейността на детската градина, което са удостоверили с подписа си. Сочи, 

че са запознати с Правилата за адаптация на новопостъпили деца в яслените групи. Допълва, 

че С.С. е работила като обща сестра от 4-5 години в Д. „Д.“, гр. С. , като работата й е свързана 

с водене на медицинската документация, намираща се в детското заведение. В момента на 

осъществяване на записа отсъствала по уважителни причини (болнични) медицинската сестра 

С.С., която работила в яслената група, посещавана от детето. Заявява, че С.С. е следвало да я 

замества на 31.10.2019 и следващите дни, както замествала и други отсъстващи медицински 

сестри.  

Посочва, че не е уведомявана от С.С., в качеството на директор за възникнали 

проблеми, с което и да е било дете. Пояснява, че след излъчения репортаж по телевизията взела 

писмените обяснения на С.С., в които служителката признава грубото си отношение, което 

счита за недопустимо. Заявава, че писмените обяснения, заедно нейн доклад изпратила на 

кмета на Район Н. на С., за предприемане на последващи действия. Поискала и обяснения от 

останалите служители в групата: медицинска сестра Н.Н. и помощник: Н.Г. и от помощник-

възпитател Р.Й.. Заявява се, че в писмените обяснения на останалите служители се сочи, че те 

не знаят  за посочения инцидент. 

Уточнява, че след направеното излъчване на 05.11.2019 г. по телевизия Б. са 

предприети множество проверки. В съставения Констативен протокол от Район Н. на С., чиито 

служител е С.С. е посочено, че родителите не са я уведомили писмено или устно за 

притесненията си относно поведението на детето. Сочи се също така, че С.С. твърди, че на 
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записа не е нейният глас. В деня на А група са били 10 деца. След излъчения репортаж С.С. е 

подала заявление да ползва разрешен отпуск и заявление за прекратяване на трудовия й 

договор поради придобито право на  пенсия за осигурителен стаж и възраст. Отбелязва, че 

трудовият й договор е прекратен поради пенсиониране. При проверката на С. е констатирано, 

че в качеството на директор не е уведомявана за възникнали проблеми между децата в яслената 

група и медицинската сестра. Родителите не са търсили съдействие от нея и не са я 

уведомявали за не добро отношение към децата или за неглижиране на задълженията като 

медицинската сестра С..Липсват констатации, че не е изпълнявала задълженията си като 

директор. 

Заявява се, че с проверката осъществена от Държавна агенция закрила на детето е 

констатирано, че децата в яслената група са спокойни и че служителите изпълняват съвестно 

задълженията си. Всички служители, включително С.С. са запознати с вътрешните правила на 

детското заведение и с Етичния кодекс. Заявава, че след направеното  излъчване от телевизия 

Б. на 05.11.2019 г. в Д. *** „Д.“ гр. С. са извършени много проверки от : Държавна агенция за 

закрила на детето, Дирекция „ Образование“ на С. и Район Н. на С., за които прилага 

съответните констативни протоколи. Желае да се вземе под внимание, че направените 

предписания и препоръки в констативните протоколи по случая от  компетентните органи са 

изпълнени. 

По преписката е извършено проучване по реда на чл.55-чл.59 от ЗЗДискр. и проведено 

открито заседание на 26.05.2021 г. в което е дадена възможност на страните за постигане на 

споразумение по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗЗДиускр. 

На 10.09.2021 г. е депозирана молба от процесуалния представител на ответната 

страна Г.Х. – директор на Детска градина *** „ Д.“ гр. С.,  с което представя постигнатото 

споразумение между страните и моли Комисията да одобри с решение  постигнатото 

споразумение по чл.62 , ал.2 от ЗЗДискр. 

Комисията след като се запозна с текста на споразумението по преписка № 895/2019 

г. сключено между Б.Х. – член на Комисия за защита от дискриминация и страна в 

производството по чл.30, ал.6 от Правилата за производство пред КЗД  и ответните страни 

С.С.С. от гр. С. и Директора на Д. *** „Д.“ гр.С., Г.Х. за следното:  

1.В срок от 10 работни дни от сключване на настоящето споразумение, директорът 

Г.Х. да проведе извънреден инструктаж на всички служители и разясни отношението, което 

следва да имат спрямо децата и как да контактуват с тях;  

2.В срок от един месец, директорът Г.Х. да осигури лекция от психолог за 

отношенията деца - служители в детската градина, като осигури присъствието на всички 

служители. 

3.Да отчете дейността си пред Комисията за защита от дискриминация в 3- дневен 

срок от изтичане на срока по всяко поето задължение. 

Комисията след като се запозна с текста на споразумението намира, че същото е 

основано на принципа на равно третиране, не противоречи на закона и морала, поради което 

и на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, следва да бъде одобрено. 

Предвид гореизложеното Петчленен разширен заседателен състав на Комисия за 

защита от дискриминация на основание чл. 65, т.1 от ЗЗДискр.  

       

       РЕШИ: 

ОДОБРЯВА  споразумението сключено между Б.Х. със служебен адрес: гр. С., ***, 

зам.председател на Комисията за защита от дискриминация, в качеството  на самосезирала се 

страна в производството пред Комисия за защита от дискриминация по преписка № 895/2019 

г. от една страна и С.С.С.  от гр. С. и Директора на Д. *** „Д.“ гр.С., Г.Х., от друга страна, 

което е със съдържание както следва: 

1. В срок от 10 работни дни от сключване на настоящето споразумение, директорът 

Г.Х. да проведе извънреден инструктаж на всички служители и разясни отношението, което 

следва да имат спрямо децата и как да контактуват с тях;  
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2. В срок от един месец, директорът Г.Х. да осигури лекция от психолог за 

отношенията деца - служители в детската градина, като осигури присъствието на всички 

служители. 

3. Да отчете дейността си пред Комисията за защита от дискриминация в 3- дневен 

срок от изтичане на срока по всяко поето задължение. 

ПРЕКРАТЯВА производството по преписка   № 895 по описа на Комисията за защита 

от дискриминация за 2019 г., образувано въз основа Решение, взето от заседание на Комисията 

за защита от дискриминация, проведено на 28.11.2018 г. по повод на доклад с вх. №12-11-

4201/07.11.2019 г.,  изготвен от доц. д-р Б.Х. – зам. председател на КЗД, във връзка с 

видеоматериал, касаещ дейността на Ц. *** „ Д.“, *** гр. С.. 

 

Одобреното от комисията споразумение подлежи на принудително изпълнение, като 

Комисията за защита от дискриминация упражнява контрол за спазване на споразумението. 

 

      

 

     

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

       П.К. 

 

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

                  С.С. 

 

                    ….…………………………………. 

       А.Д. 

 

         ……………………………………     

                             В.С. 

 

          ……………………………….. 

                               З.Д. 

 

 

             

 
 


