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27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0865/2012, внесена от Надя Борисова, с българско гражданство, 
относно интеграцията на лица с увреждания на пазара на труда в 
България

1. Резюме на петицията

Вносителката страда от детска церебрална парализа и се нуждае от постоянни 
медицински грижи. Българската агенция за социално подпомагане е организирала 
конкурс за назначаване на социални работници. Въпреки че вносителката е била на 
първо място в класирането, агенцията й е съобщила, че не може да я назначи, тъй като 
не е в състояние да създаде специални условия на работа за нея. Поради това 
вносителката на петицията изразява своето разочарование от перспективите за лицата с 
увреждания на пазара на труда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Вносителката на петицията се оплаква относно личното си положение, след като 
успешно е издържала конкурс за държавна служба като социален работник в 
Българската агенция за социално подпомагане и в крайна сметка й е било отказано да 
бъде назначена. Вносителката на петицията е била на първо място в списъка с 
издържалите конкурса кандидати.
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Тя се обръща с молба за реално прилагане на антидискриминационното 
законодателство в България по отношение на назначаването на работа на лица с 
увреждания.

Наблюдения на Комисията

Компетентността на Комисията да се намесва от името на физически лица е ограничена 
от обхвата на приложение на правото на ЕС. За да може Комисията да се намеси, 
трябва да има връзка между конкретния случай и правото на ЕС. На базата на 
предоставената информация може да се установи връзка, въз основа на която 
настоящата петиция би попаднала в обхвата на приложение на Директива 2000/78/ЕО1

(Директива за равното третиране в областта на заетостта и професиите), която 
забранява наред с другото дискриминацията на основата на увреждане. Тя се прилага за 
заетостта, така че е приложима за конкретния случай.

Съгласно директивата предоставянето на мерки за приспособяване на работното 
място към нуждите на лицата с увреждания играе важна роля в борбата с 
дискриминацията на основата на увреждане.

Следва също така да се вземе предвид, че тази директива не изисква избирането, 
повишението, оставането на работа или обучението на лице, което не е компетентно, 
не е в състояние или на разположение да изпълнява основните задължения на дадена 
длъжност или да премине съответното обучение, без обаче да се накърнява 
задължението за осигуряване на подходяща работна среда за лицата с увреждания.

По-конкретно в член 5 от директивата, отнасящ се за разумното приспособяване на 
работното място към нуждите на лицето с увреждане, се заявява:

За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране във връзка с 
лицата с увреждания, трябва да се осигури подходящо настаняване. Това 
означава, че работодателите предприемат подходящи мерки, когато е 
необходимо в определен случай, да предоставят възможност на лице с увреждане, 
да има достъп, да участва или да се издига в професията, да се обучава, освен ако 
такива мерки не представляват непропорционална тежест за работодателя. 
Тази тежест не е непропорционална, когато е достатъчно обезщетена от 
съществуващите мерки в рамките на политиката спрямо хората с увреждания в 
съответната държава членка.

Като цяло Директива 2000/78/ЕО е транспонирана правилно в българското право и то 
обхваща дискриминацията на основата на увреждания чрез Закона за защита от 
дискриминация от 2006 г., който трябва да бъде прилаган от съдилищата.

Вероятно Българската агенция за социално подпомагане счита, че назначаването на 
работа на вносителката на петицията налага непропорционална тежест на агенцията 
като работодател. Макар Комисията да не разполага с информация за подробностите по 
този случай, фактът, че вносителката на петицията е преминала успешно конкурса и е 
включена в списъка като най-добре представил се кандидат, явно показва, че конкурсът 
сам по себе си не е проведен на основата на дискриминационни общи условия и 
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изисквания. Като цяло Комисията не се намества в индивидуални случаи, тъй като не е 
в състояние да направи необходимата подробна оценка въз основа на всеки 
индивидуален случай, например за да се определи дали разумното приспособяване на 
работното място създава непропорционална тежест на работодателя. Ако лица като 
вносителката на петицията в такава ситуация считат, че техните права са били 
нарушени от дискриминационно решение, те трябва да търсят правна защита 
национално равнище чрез компетентните органи, включително чрез съда. 
Според информацията, получена от вносителката на петицията, тя е подала жалба в 
КЗД (Комисия за защита от дискриминация) — орган по въпросите на равенството, 
който отговаря за борбата с дискриминацията в България1 и който може да даде оценка 
за евентуални случаи на дискриминация.
КЗД може най-добре да подкрепи вносителката на петицията за предприемане на 
действия. Този орган също така би бил най-полезната институция, преди да се обжалва 
решението на Българската агенция за социално подпомагане пред компетентния 
български съд. Решението за това, дали да се търси правна защита пред КЗД или пред 
обикновен съд, отговарящ за приложението на правото на ЕС, т.е. национален 
български съд, трябва да се вземе от вносителката на петицията. 

Заключение

Въз основа на предоставената информация може да се установи връзка, въз основа на 
която настоящата петиция би попаднала в обхвата на приложение на правото на ЕС. 
Директива 2000/78/EО2 забранява дискриминацията, основана, наред с другото, на 
увреждане, и тя се отнася до заетостта, следователно би била приложима в конкретния 
случай. Тази директива е транспонирана правилно в българското право.

Конкретните случаи на дискриминация следва да бъдат разрешавани на национално 
равнище пред българския орган по въпросите на равенството и/или компетентните 
национални съдилища. 
Ако при по-нататъшна кореспонденция във връзка с настоящата петиция бъдат 
установени общи недостатъци във връзка с приложението на Директива 2000/78/ЕО по 
отношение на лица с увреждания, надхвърлящи обстоятелствата на един индивидуален 
случай, Комисията ще поиска информация от българските органи.
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