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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.  1. Този Кодекс урежда гарантирането на академичните свободи и защитата 
срещу всички форми на дискриминация в Технически университет – Варна.  

Чл.2. Целта на Кодекса е да осигури на всяко лице работещо и/или обучаващо се в 

ТУ-Варна спазването на академичните свободи, съгласно чл. 19-22 от ЗВО и ефективна 
защита срещу дискриминация.  

 Чл.3. На всички работещи и обучаващи се в ТУ-Варна се осигурява равенство в 

третирането както и възможности за участие н управлението на Университета, 

съгласно действащото в страната законодателство и вътрешната нормативна база на 

ТУ-Варна.   

 Чл.4. Този Кодекс защитава от дискриминация всеки работещ и/или 

обучаващ се в ТУ-Варна. 

 Чл.5. (1) В ТУ-Варна се забранява всяка пряка и непряка дискриминация, 

основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, 

гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа 

принадлежност, лично и обществено положение, увреждане, възраст, сексуална 

ориентация, семейно положение, имуществено положение или всякакви други 

признаци установени в българското законодателство. 

             (2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на 

основата на признаците по ал.1 отколкото се третира (било е или би било) третирано 

друго лице в сходни обстоятелства. 

             (3) Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на 

признаците по ал.1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с друго лице чрез 

привидно неутрална практика освен ако тя не е обективно оправдана с оглед 

достигането и реалирането на законови цели, стратегии и програми от ТУ-Варна. 

Чл.6. Тормозът на основата на признаците по чл.5, ал. 1, сексуалният тормоз, 

подбуждането към дискриминация, преследването и расовата сегрегация се смятат за 

дискриманация.    
Чл.7. Не представлява дискриминация различното третиране и прилагането на 

мерки в предвидените случаи съгласно чл.7, ал. 1 от Закона за защита от 
дискриминация (ЗЗД). 

Чл. 8. При осъществяването на правомощията си, органите за управление на ТУ-
Варна са длъжни да предприемат мерки за изпълнението на целите на този Кодекс. 

 

II. ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

Чл. 9. (1) При обевяването на свободни места в ТУ-Варна работодателят 
(Ректора на Университета) няма право да поставя изисквания свързани с признаците 
по чл. 5, ал.1 от настоящия Кодекс, освен в случаите предвидени от чл. 7, ал.1 от ЗЗД. 

(2) При сключването на трудов или друг договор Ректора на ТУ-Варна няма 

право да изисква информация за признаците по чл. 5, ал.1 от настоящия Кодекс, 
освен при случаите предвидени от действащото законодетелство.  

(3) Ректорът на ТУ-Варна няма право да отказва приемането на работа при 

бременност, майчинство и отглеждане на дете. 

(4) Ректорът на Университета няма право да наеме на работа или да наеме 

при по-наблагоприятни условия лице на основата на признаците по чл. 5, ал.1 от 
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настоящия Кодекс. 

Чл.10. (1) Ректорът на ТУ-Варна осигурява равно възнаграждение за 

полагането на еднакъв или равностотен труд в Университета. 

(2) Критериите за оценка на труда и трудовото изпълнение са еднакви за 

всичики работещи в Университета, както и критериите за атестиране на 

преподавателите, служителите и докторантите, залегнали във вътрешната 

нормативна база на ТУ-Варна. 

  Чл.11. Ректорът на ТУ-Варна осигурява на работещите в Университета равни 

възможности за професионално развитие и израстване, съгласно действащата  

вътрешната нормативна база в ТУ-Варна, като прилага еднакви критерии при оценка 

на дейността им. 

Чл.12. Ректорът на Университета, в сътрудничество със синдикатите 

предприема мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на 

работното място. 
 
 
 

ІІІ. ЗАЩИТА ПРИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА ОБУЧЕНИЕ 

И НА ДРУГИ ПРАВА 
 

 

Чл.13. В ТУ-Варна се предприемат всичики мерки за предотвратяване на всичики 

форми на дискриминация в учебния процес и научно-изследвотелската работа на 

студенти и дкторанти.  

Чл.  14. Техническият университет-Варна предприема подходящи мерки с цел 

изравняване на възможностите за ефективно упражняване на правото на образование 

и обучение на всички студенти, докторанти и специализанти.  

Чл. 15. Сигнали и жалби от преподаватели и служители в Университета 

за дискриминационно отношение или допуснати форми на тормоз се 

подават до Етичната комисия на ТУ-Варна. Тя разкрива процедура по 

всеки отделен случай и се произнася в разумен срок след подаването на 

жалбата или сигнала. Етичната комисия при всяка открита  процедура по 

сигнал или жалба за дискриминационно отношение или оказан тормоз 

може да привлече и външни експерти.  

Чл. 16. Сигнали и жалби от студенти, докторанти или специализанти за 

дискриминационно отношение или допуснати форми на тормоз се подават до 

Апелативната комисия за студенти, докторанти. Тя открива процедура по всеки 

случай и се произнася в разумен срок след подаването на жалбата или сигнала. 
Чл. 17. Апелативната комисия за студенти и докторанти е в състав от девет души, 

редовни студенти и докторанти в ТУ-Варна и се избира на квотен принцип. Всеки 

факултет в нея има квота от двама души (един студент и един докторант), а колежите в 
Университета, квота от един студент. Представителите на факултетите и колежите в 

Комисията се избират от Съвета на основното звено по предложение на Събранието на 
студентите и докторантите на факултета или колежа. Избраните членове на 

Апелативната комисия се събират на първо заседание и предлагат един от тях за 
Председател. Председателят на Комисията се утвърждава от АС на ТУ-Варна.  

Чл.18. (1) Мандатът на избрания състав на Апелативната комисия е четири 

годишен и той тече заедно с мандата на всички орагни за управление на 

Университета. Избраните за членове на Комисията не могат да бъдат избирани за 
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втори мандат. При напускане на член на комисията се провежда частичен избор, 

съгласно чл.17 от настоящия Кодекс. 

(2) Мандатът на член на Комисията се прекратява при писмено изявена воля от 

лицето и при изгубване на статута на редовен студент или докторант, поради 

различни причини. 
 
 
 

IV. ОРГАНИ И ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 
 

 

Чл.19. Органи по защита от дискриминация в ТУ-Варна са Етичната Комисия за 

преподаватели и служители и Апелативната комисия за студенти и докторанти. 

Чл. 20. Органите по чл. 19 в ТУ-Варна: 

1. Установяват нарушения на този  Кодекс, на Закона за защита от дискриминация и 

на други действащи нормативни актове, уреждащи равенство в третирането. 

2. Дават препоръки за преустановяването на нарушенията и възстановяването на 

първоначалното състояние. 

3. Предлагат на Ректора  налагането на дисциплинарни и административни наказания 

на длъжностни лица допуснали съответнте нарушения. 

4. Дават становище по вътрешнонормативните актове на ТУ-Варна (действащи, 

променени и нови) за съотвествието им с този Кодекс, ЗЗД, както и препоръки за 

тяхното изменение.   

Чл.21. Производството пред органите по чл. 19 от Кодекса се образува по: 
1. Жалби на засегнати лица . 

2. Сигнал от преподавател, служител, студент, докторант или специализант от ТУ-

Варна. 

Чл.22. (1) Жалбата или сигнала се подават писмено. 

(2) Жалбата или сигнала трябва да съдържат: 

1. Името на подателя, месторабота и статут на обучаем в ТУ-Варна. 
2. Адрес на подателя, данни за контакт. 

3. Изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата или сигнала. 

4. Искания към органа по чл. 19 от Кодекса. 

5. Дата и подпис на лицето, което подава или сигнал. 

(3) Анонимни жалби или сигнали не се разглеждат. 

Чл.23. След образуването на производството, Председателят на Комисията по 

чл. 19 от Кодекса определя един от членовете й за докладчик. 

Чл.24. (1) Докладчикът осъществява проучване като събира доказателства, 

необходими за пълното и всестранно изясяване на обстоятелствата, необходими за 

пълното и всестранното изясняване на случая. В тази си дейност Комисията по чл. 

19 от Кодекса може да ползва помощта на преподаватели, служители и обучаеми в 

ТУ-Варна, както и външни експерти. 

(2) Всички длъжностни лица в ТУ-Варна, преподаватели, служители и 

обучаеми са длъжни да оказват съдействие при осъществяването на дейностите по 

ал.1, като предоставят необходимите сведения и документи и дават необходимите 

обеснения. 

(3) Събраните документи и получената информация при осъществяването 

на дейностите по ал.1, могат да се използват само за целите на проучването. 

Членовете на комисиите по чл. 19 от Кодекса са длъжни да не разгласяват 
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информацията, която им е станала известна при или по повод осъществяваната от 

тях дейност. 

(4) Проучването по ал. 1 се извършва в срок от 30 дни. При случаи с по –

голяма сложност този срок може да бъде продължен с още до 30 дни. 

Чл.25. Докладчикът изготвя заключение по случая и заедно с другите материали 

ги внася за разглеждане в Комисията по чл. 19 от Кодекса.  

Чл.26 Решенията на Комисията по чл. 19 от Кодекса  се вземат с обикновено 

мнозинство от членовете на нейния състав и се подписват от него. За да бъдат 

редовни заседанията на комисиите, в тях  трябва да участват 2/3 от нейния състав. 

Неприсъствания заседания не се допускат.  

Чл.27. Член на състава на Комисията по чл. 19 от Кодекса, който не е съгласен с 

мнозинството подписва решението с особено мнение, което мотивира.  
Чл. 28. Решението на Комисията по чл. 19 от Кодекса е писмено и съдържа: 

1. Наименованието на органа, който го издал. 

2. Фактически и нормативни основания зе неговото издаване. 

3. Доказателствена част, в която се прави предложение до Ректора на 

Университета за налагане на санкции, ако такива са необходими. 

Чл.2 9 . (1) Решенията на комисиите по чл. 19 от Кодекса подлежат на 

обжалване пред Ректора на Университета в 14-дневен срок от връчването му на 

заинтересованите страни. 

(2) Ректорът на Университета може да потвърди решението на 

комисията или да го върне за повторно разглеждане от нея. В този случай 

Комисията трябва да се произнесе в 30 дневен срок, като може да проведе 

допълнителни проучвания по случая. 
 
 
 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 

§ 1. По смисъла на този Кодекс: 

1. "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. 

2. "Сексуален тормоз" е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено 

физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта 

и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, 

в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него 

може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето. 

3. "Преследване" е: 

а) по-неблагоприятно третиране на лице, което е предприело или се предполага, че е 

предприело или ще предприеме действие за защита от дискриминация; 

б) по-неблагоприятно третиране на лице, когато свързано с него лице е предприело 

или се предполага, че е предприело или ще предприеме действия за защита от 

дискриминация; 

в) по-неблагоприятно третиране на лице, отказало да дискриминира. 

4. "Действията за защита от дискриминация" могат да включват: подаване на жалба 

или сигнал или свидетелстване в производство за защита от дискриминация. 
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5. "Подбуждане към дискриминация" е пряко и умишлено насърчаване, даване на 

указание, оказване на натиск или склоняване към извършване на дискриминация. 

6. "Расова сегрегация" е издаването на акт, извършването на действие или 

бездействие, което води до принудително разделяне, обособяване или отделяне на 

лице на основата на неговата раса, етническа принадлежност или цвят на кожата. 

7. "Неблагоприятно третиране" е всеки акт, действие или бездействие, които водят до 

по-малко благоприятно третиране на едно лице спрямо друго въз основа на 

признаците по чл. 5, ал. 1 от Кодекса или могат да поставят лице или лица, носители 

на признак по чл. 5, ал. 1 от Кодекса в особено неблагоприятно положение в 

сравнение с други лица. 

8. "На основата на признаците по чл. 5, ал. 1 от Кодекса " означава на основата на 

действителното, настояще или минало, или предполагано наличие на един или повече 

от тези признаци у дискриминираното лице или у лице, с което то е свързано, или се 

предполага, че е свързано, когато тази връзка е причина за дискриминацията. 
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