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Предговор

Настоящият наръчник се занимава с правните аспе-
кти на темата за дискриминацията. Той цели да подобри 
познанието на обществото относно различните форми 
на дискриминация и механизмите за правна защита срещу 
тях. Стремежът при изготвянето на текста бе достъп-
ността му за лаици. При все това обаче ще бъде от полза и 
за правистите, които боравят с тази материя в работата 
си. Ето защо там, където сме счели, сме обособили графич-
но онези части, които считаме, че биха били разбираеми и 
главно от интерес предимно за читатели с юридически по-
знания – практикуващи юристи или представители на ака-
демичната общност.

Наръчникът е изготвен като част от проект, под-
бран и финансиран от Европейската комисия, чиято цел бе 
овластяването на ромските общности чрез мобилизация 
на потенциала им да използват механизмите за защита 
от дискриминация. В рамките на този проект проучихме 
добрите практики по Закона за защита от дискриминация 
(ЗЗДискр) по дела за дискриминация на основата на етниче-
ска принадлежност. Предмет на изследването, извършено 
през първата половина на 2018 г., беше цялата практика на 
гражданските и административните съдилища, на Върхов-
ния касационен съд, на Върховния административен съд и 
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на националния квазисъдебен орган за равенството – Коми-
сията за защита от дискриминация, от момента на влиза-
не в сила на Закона. В разработката на отделните глави от 
наръчника стъпихме на находките от този преглед, като 
използвахме цитати от добра практика на правоприлага-
щите органи. Наред с това цитирахме и практика, която 
не се съдържа в споменатото проучване.

В рамките на същия проект беше извършено и допит-
ване до фокус групи, подбрани от местни ромски общности. 
От допитването излязоха наяве редица системни форми 
на дискриминация спрямо ромите, с каквито етническите 
българи в България не се сблъскват. Очертаха се ясни тен-
денции в отказа на достъп до питейни заведения в по-мал-
ки населени места, отказ на достъп до обществени басейни 
и трудности в сферата на трудовия пазар. 

Първите две глави от наръчника правят някои общи 
въведения – в понятието „дискриминация“ и в някои правни 
знания, необходими за по-пълноценно разбиране на анти-
дискриминационния закон. По-сетнешните глави следват 
структурата на Закона.

Изложението по всяка една от темите в наръчни-
ка започва с посочване на съответстващите на темата 
разпоредби от ЗЗДискр, на съответните норми на евро-
пейските антидискриминационни директиви – Директива 
2000/43/ЕО на Съвета (Расовата директива), Директива 
2000/78/ЕО на Съвета (религия или вяра, увреждане, въз-
раст и сексуална ориентация), 2004/113/ЕО на Съвета (пол) 
и 2006/54/ЕО на Съвета (пол) – а така също и на съответ-
стващите норми на международното право, там където 
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стандартите в Закона за защита от дискриминация са 
транспонирани от него.

В допълнение, като приложения към наръчника, пред-
лагаме на ползвателите му текстовете на ЗЗДискр и Пра-
вилата за производство пред КЗД. Тези два акта не са широ-
ко разпространени в книжна форма и поради това биха били 
от полза за всеки, който ползва наръчника на практика. 

Изразяваме надежда, че настоящият наръчник ще на-
сърчи търсенето на защита със средствата на ЗЗДискр и 
ще спомогне за ефективното прилагане на този ценен ин-
струмент за защита на правата на хората в България.

31.10.2018 г.
София
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Използвани съкращения  
и означения

Използвани съкращения

АПК Административнопроцесуален кодекс
АС Апелативен съд

АССГ Административен съд София-град
ВАС Върховен административен съд
ВКС Върховен касационен съд
ГПК Граждански процесуален кодекс

ЕКПЧ Европейска конвенция за правата на 
човека

ЕКРН Европейска комисия срещу расизма и 
нетолерантността

ЕС Европейски съюз
ЕСПЧ Европейски съд по правата на човека
ЗАНН Закон за административните наруше-

ния и наказания
ЗЗДискр Закон за защита от дискриминация

КДОО Конвенция за борба срещу дискримина-
цията в областта на образованието

КЗД Комисия за защита от дискриминация
КПРД Конвенция на ООН за премахване на 

всички форми на расова дискриминация
КПФРД Конвенция за премахване на всички фор-

ми на расова дискриминация
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КПХУ Конвенция на ООН за правата на хората 
с увреждания

КС Конституционен съд 
МПГПП Международен пакт за гражданските и 

политическите права
НС Народно събрание

ООН Организация на обединените нации
ОС Окръжен съд
РС Районен съд

СГС Софийски градски съд
СЕС Съд на Европейския съюз
СРС Софийски районен съд

Използвани означения

Най-важното накратко

Най-важното накратко

ЗЗДискр

Цитат от Закона за защита от дискриминация

Наднационални норми

Цитат от наднационални разпоредби

За експерти

Части от текста, предназначени за юристи или 
хора с експертно познание в сферата
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Глава 1

Какво е дискриминация?

Най-важното накратко

Дискриминация не е всяко неравноправие. Дискримина-
ция е само онова неравно отношение към някого, което е 
основано на защитен признак.

Започваме настоящия наръчник с глава, посветена на 
значението на понятието „дискриминация“ и различните 
му употреби. Подобно познание е ключово за правилното 
използване на механизмите за защита по ЗЗДискр, за които 
ще говорим по-долу. 

„Дискриминация“ е дума, която все по-често се упо-
требява в ежедневието. Днес тя се използва толкова много, 
че дори съществува една несигурност какво точно означа-
ва. И действително, нерядко можем да видим погрешната ѝ 
употреба.

Дискриминация ли е например, ако ваш роднина пре-
тендира неоснователно (по ваше мнение), че има право на 
собственост върху по-голяма част от ваш общ имот? Или 
пък конфликтът с ваш съсед за място за паркиране пред 
блока? Дискриминация ли е доставчикът на електроенер-
гия да прекрати подаването на електричество към дома 
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ви за неплатени задължения? Ами това работодателят ви 
да не ви предостави работно облекло, когато длъжността, 
която изпълнявате, го изисква?

Преди всичко трябва да кажем, че думите може да 
имат различни значения в ежедневната реч, а също и кога-
то са употребявани в някакъв специализиран контекст – в 
научно-техническата или в друга специализирана сфера. 
Ето защо веднага трябва да подчертаем, че понятието 
„дискриминация“ има различни значения и употреби в зави-
симост от контекста, в който се използва.

„Речникът на българския език“ на Българската акаде-
мия на науките определя понятието „дискриминация“ като 
„[о]граничаване на права или лишаване от права на определена 
категория граждани въз основа на расова, етническа или на-
ционална принадлежност, имуществено положение, полити-
чески и религиозни убеждения, пол и [други подобни]“1.

Ключовото в това определение е, че дискриминация-
та е някакво отношение към другите хора, основано не на 
друго, а на фундаментални техни лични, присъщи характе-
ристики (т.нар. „признаци“, за които ще говорим по-ната-
тък), по които се отличават от едни и си приличат с други 
хора. Тези признаци на отлика между хората са едновре-
менно и основни фундаменти на личността им, през които 
те се самоопределят и които оформят в една или в друга 
степен живота им. Това са характеристики, които са дъл-
боко интимни и често пъти човек не може да промени или 
не е мислимо да се очаква от него да ги промени.

1 Българска академия на науките (2012).
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Така например човек не може да избере етноса си, дали 
да бъде с увреждане, както и каква да бъде сексуалната му 
ориентация. Вярно, би могъл да избере религията си, но 
това е толкова личен въпрос, че всяка намеса в него би била 
принуда върху волята му, което е морално недопустимо.

Признаците, въз основа на които хората биват дис-
криминирани, не могат да бъдат изчерпателно формули-
рани. Те могат само да бъдат признати чрез наблюдение на 
поведението на хората. Ето защо правото е признало само 
няколко основни признака, въз основа на които обичайно 
във всяка част на света човек би могъл да бъде дискрими-
ниран. Това са възрастта, пола, увреждането, расата/ет-
носа, сексуалната ориентация и религията/вярата. Това 
обаче не означава, че към това изброяване, ако възникнат 
нови обществени отношения, не могат да се добавят и дру-
ги характеристики.

Посочените признаци са само родови категории. Под 
всеки род може да има различни видове, които могат да 
бъдат най-малко два. Признакът „увреждане“ дели хора-
та на две групи – със и без увреждане. За признака „пол“ по-
настоящем е обществено прието да дели хората също на 
две групи – женски и мъжки, макар че съществуват хора, 
които биологично трудно биха могли да бъдат категоризи-
рани прецизно в едната от двете групи (хората с така на-
речените междуполови или интерсекс състояния), както и 
такива, които не биологично, а психически не се чувстват 
като принадлежащи към някой от двата пола. Признакът 
„сексуална ориентация“ има най-малко три вариации – хе-
теросексуална (лица, които изпитват емоционално и еро-
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тично влечение към лица от противоположния пол), хомо-
сексуална (лица, които изпитват емоционално и еротично 
влечение към лица от същия пол) и бисексуална (лица, които 
изпитват емоционално и еротично влечение към лица от 
двата пола). Етносите и религиите са огромен брой и често 
пъти основа за отличаването им са цветът на кожата, об-
леклото или името на човека. Възрастта е особен случай, 
при който дискриминацията би могла да има прецизна точ-
ка (например дадена конкретна възраст, под или над която 
на човек му е отказвано дадено право), но най-често се про-
явява в групирането на хората в две групи – млади и стари.

Тези разделения са от огромно значение, което им е 
придадено най-вече от културата. Така например изповяд-
ващите определена религия обичайно твърдят, че тя е пра-
вилната и дава правилното учение, което трябва да бъде 
следвано. Същевременно обаче съществуването на други 
религии, които твърдят същото, поражда несъгласия и 
оттам – напрежение между групите. Хората с различна от 
хетеросексуалната ориентация традиционно са мишена 
на предразсъдъци и преследване, поради това че не са като 
мнозинството в обществото. Различните етноси нерядко 
гледат едни на други като на чужденци, които не мислят 
доброто на другата група.

Тези разделения са създали голямо многообразие от 
форми на потисничество от страна на доминантните, со-
циално приети групи към подчинените, уязвими групи.

В правото тези защитени лични характеристики са 
познати под формата на т.нар „защитени признаци“. Едно 
от задълженията, поети от българската държава при при-
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съединяването ѝ към ЕС, беше въвеждането във вътрешно-
то право на стандартите на правото на ЕС. Именно такъв 
стандарт на правото на ЕС е забраната за неравно тре-
тиране (дискриминация) въз основа на защитени признаци. 
Основни източници на тази забрана в правото на ЕС са ан-
тидискриминационните директиви на ЕС, които често ще 
споменаваме в настоящия наръчник – Директива 2000/43/
ЕО на Съвета (Расовата директива), Директива 2000/78/ЕО 
на Съвета (религия или вяра, увреждане, възраст и сексуал-
на ориентация), 2004/113/ЕО на Съвета (пол) и 2006/54/ЕО 
на Съвета (пол). За да бъдат въведени тези антидискрими-
национни актове на ЕС във вътрешното право на България, 
както и стандартите на някои международни договори, за-
сягащи правата на човека, беше изработен и приет Закон 
за защита от дискриминация. Преди да разгледаме ключо-
вите норми на този закон обаче, ще ви разкажем няколко 
важни неща за правото, без които доброто разбиране на за-
кона би било трудно.
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Глава 2

Няколко важни неща  
за правото

За доброто разбиране на законите и процедурите за 
защита на права, предвидени в тях, е необходимо познава-
нето на някои основни понятия от правото. Прегледът им 
в настоящата глава в никакъв случай не може да замести 
систематичното им изучаване. Със сигурност обаче ще 
помогне за това дори човек без юридическо образование да 
може да се ориентира в понякога твърде сложните дебри 
на тази дисциплина, за да може да разпознае проявите на 
дискриминация и да се защити от тях, когато ги срещне.

В остатъка от тази глава сме направили опит да за-
познаем читателите с тези понятия, които считаме за 
най-необходими. Познаването им не бива да създава илюзи-
ята, че човек вече притежава някакво изчерпателно знание 
и че то замества квалифицираната правна помощ.

Връзките между явленията –  
корелация и каузалност

Философията, а оттам и правото познават два вида 
връзки между явленията – корелационни и каузални.

Корелационна връзка е връзката между две явления, 
при която обаче едното не е причина за другото. Например 
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факт е, че популацията на мечките е ниска там, където 
популацията на хората е голяма. Това се наблюдава нався-
къде по света и е ясен знак, че двете имат някаква връзка 
помежду си или, другояче казано, корелация. Но това, че съ-
ществува такава връзка, не ни казва каква е причината за 
тези феномени – дали едното е причина за другото. Дали 
мечките прогонват хората, или хората прогонват меч-
ките? Или има трета причина, която не е видима, но влияе 
върху размера на двете популации едновременно – напри-
мер че мечките и хората предпочитат различни климати 
и местообитания? Съществува дори четвърта възмож-
ност – всички тези неща да са едновременно верни или дори 
да има други, за които не се сещаме в момента. Наличието 
на някаква взаимна зависимост между явленията не ни каз-
ва достатъчно за това каква е причината за всяко от тях. 

Каузална връзка между две явления се нарича тази, 
която е причинна (често наричана също и причинно-след-
ствена). Това е връзка, при която едно явление е причина за 
другото, наричано следствие. Причинна например е връз-
ката между въртенето на планетата Земя и смяната на 
деня и нощта. Денят и нощта настъпват, защото плане-
тата ни се върти около себе си и така в един момент, вър-
тейки се, дадена точка от повърхността ѝ попада в сянка 
(нощ), а в следващия момент се излага на Слънцето (ден). 
Този тип връзка ще намерим между елементите на много 
от основните форми на дискриминация, които ще разгле-
даме по-нататък.
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Тежест на доказване

Представете си следния диалог:

Камелия: Здравей, Георги, какво става?
Георги: Колата ми не иска да запали.
Камелия: Сигурно не работи акумулаторът.
Георги: Защо така мислиш?
Камелия: А защо не?

Може би много от вас, читателите, „чувстват“, че 
последната реплика на Камелия в този диалог звучи стран-
но. Това е така, защото Камелия не дава никакви основания 
за твърдението си, а вместо това, противно на всяка ло-
гика, кара Георги да обясни защо не е така, както тя каз-
ва. Репликата ѝ ни звучи странно и нелогично заради това, 
което философията (а оттам и правото) нарича тежест 
на доказване.

Това е един почти универсален принцип, съгласно кой-
то върху човека, който твърди, че нещо го има, че нещо се е 
случило, че нещо е, ляга тежестта да докаже, че това наис-
тина е така. Казано с други думи, който твърди – той до-
казва. Който твърди, трябва да посочи причините за това, 
да покаже кое го кара да твърди, че е така, както е, или кое 
доказва, че тя/той е прав.

Когато някой – като Камелия в измисления диа-
лог по-горе – откаже да понесе тежестта на доказване, а 
вместо това вменява на другиго, който отрича или се съм-
нява в твърдението, да докаже, че нещата не са както се 
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твърди, казваме, че нелегитимно или неправомерно прех-
върля тежестта си на доказване.

Общият принцип на тежестта на доказване в пра-
вото е същият като във философията и науката. В чл. 
154, ал. 1 от ГПК е въведено общото правило за доказване 
в гражданския процес – всяка страна е длъжна да установи 
(т.е. да докаже) фактите, на които основава своите иска-
ния или възражения. От това правило обаче е възможно да 
има легитимни изключения. И това са презумпциите.

Презумпции

Правото познава т.нар. презумпции. Думата „през-
умпция“ идва от латинското presumptio, което означава 
„предположение“. Презумпцията е похват, при който от 
наличието на един известен и доказан факт се прави пред-
положение за осъществяването на друг факт, който обаче 
не е доказан или не е известен. Причината да се прави това 
предположение, е наличието на определени закономернос-
ти – тъй като от опит е известно, че определени обстоя-
телства са знак, че се е случило едно определено нещо, ние 
правим предположение, т.е. приемаме за вярно, че във всеки 
случай, когато срещнем такива обстоятелства, се е слу-
чило същото това определено нещо, освен ако някой не до-
каже, че се е случило друго.

Например ако човек види вода на пода в кухнята си, би 
било правдоподобно да предположи, че някой е разлял съд с 
вода. Това е едно разумно предположение и е много вероят-
но да е станало тъкмо така, но ако вдигнем поглед нагоре 
и видим, че в действителност има теч на покрива точно 
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над същото място на пода в кухнята, предположението би 
било опровергано, би отпаднало и вместо него за истина 
бихме приели, че течът от тавана е причината за водата 
на пода. Това означава да предполагаме, докато се докаже 
противното.

Законови се наричат предположенията, които изрич-
но са предвидени в правни норми. Ако предположението с 
водата на пода в кухнята и теча от тавана не е посочено в 
закон, значи то не е законово предположение, а обикновено, 
човешко предположение.

Установените със закон предположения имат голямо 
значение при доказване на фактите, защото доказател-
ствената тежест се размества и страната, която се полз-
ва от тези факти, е освободена от нуждата да ги доказва, 
поне докато някой не докаже противното. Така, съгласно 
чл. 154, ал. 2 от ГПК, не е необходимо да се доказват факти, 
за които съществува установено от закон предположение.

Факти, твърдения, доказателства, 
доказателствени средства и 
доказателствени способи

Не всички факти имат значение за правото. Факт е 
например, че докато четете настоящия текст, очите и 
нервната ви система предават чрез електрически импулси 
информация на мозъка ви, която се обработва от него. Така 
вие възприемате писмения текст и го обработвате така, 
че да разберете какво се казва в него. Този факт има голямо 
значение за вас, защото например така получавате важна 
информация и научавате нови неща. Но той няма правно 
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значение. Ето защо тези факти, които имат правно зна-
чение, се наричат юридически факти. Фактите са различни 
от правата. За да докаже човек, че има право на нещо, той 
всъщност трябва да докаже юридическите факти (предви-
дените в закон), от които следва даденото право.

Твърдение се нарича изявление за това, че нещо е вяр-
но, без обаче това да е доказано. Твърденията може да по-
сочват неща с претенцията, че са факти. Дали обаче тези 
факти наистина съществуват, може да се утвърди само с 
доказателство. Това важи както за житейските факти, 
така и за юридическите такива. Твърдението не бива да 
поражда у човек убеждение за съществуването на факт. 
Лице, което приема недоказано твърдение за даден факт 
като вярно, прави това на вяра, на доверие. Не твърдение-
то, а доказването на един факт е нещото, което може да 
създаде убеждение, че той реално се е осъществил.

Юридическите факти не се доказват с аргументи, а 
чрез специални, формулирани в закона източници на све-
дения за тях. Тези източници са само няколко на брой и се 
наричат доказателствени средства. Според това какъв е 
носителят им – дали човек (лице), или вещ – те се делят на 
лични и веществени. В гражданското ни право са предвиде-
ни следните доказателствени средства:

А. Лични доказателствени средства:
1. Обяснения на страните;
2. Свидетелски показания;
3. Експертно заключение на вещо лице.

Б. Веществени доказателствени средства:
4. Документи;
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5. Веществени доказателства – това са предмети, 
които носят информация от значение за делото, 
но не са документи (напр. снимка, флаш памет с 
файлове на нея, компактдиск с аудио- или видео-
запис и др.).

Съставът на съда или на КЗД, който разглежда даде-
но дело за дискриминация, събира доказателствени сред-
ства след посочване или представяне от страните по де-
лото. Кои доказателствени средства ще бъдат събрани, е 
оставено на преценката на Комисията или на съда, които 
решават дали да ги допуснат, или не. За целите на доказ-
ването обаче страната, която иска да се ползва от дадени 
доказателствени средства, трябва първо да ги посочи или 
представи, а заедно с това и да поиска да бъдат допуснати.

Специални са и способите за събиране (възприемане) и 
проверка на доказателствения материал. Това са оглед (на 
веществени доказателствени средства), освидетелстване 
(на физическо лице от вещо лице), разпит (с който се съби-
рат показания) и изслушване (с него се възприемат заклю-
ченията на вещо лице).

Тези въпроси са подробно развити в правната лите-
ратура, и по-конкретно в трудовете по граждански процес, 
и тук няма да ги разглеждаме по-подробно.

Нормативни актове

 Широко използван източник на правото в България са 
правните нормативни актове. Те се издават от законода-
телните и изпълнителните органи на държавата, за които 
ще говорим по-късно в тази глава. Правните нормативни 
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актове са законите и подзаконовите нормативни актове 
(постановления на Министерски съвет, наредби, правил-
ници и инструкции). Освен тях източници на правото са и 
актовете от международното публично право (междуна-
родни договори, обичаи и принципи на международното пуб-
лично право), както и правото на Европейския съюз.

Характерно за вътрешното (националното) право е, 
че в него има йерархия на нормативните актове. В тази йе-
рархията на първо място стоят надзаконови източници на 
правото (Конституцията, правото на ЕС, международните 
договори, решенията на Конституционния съд), на второ са 
законите и на трето – подзаконовите източници на право-
то (това са подзаконовите нормативни актове).

Конституцията е върховен закон и другите закони 
не могат да ѝ противоречат. Международните договори 
обвързват Република България само ако държавата ни ги 
е подписала и ратифицирала по установения в Конститу-
цията ред, след което са обнародвани и влезли в сила. Тези 
от тях, които са преминали през тази процедура – подпис, 
ратификация, обнародване и влизане в сила, съгласно Кон-
ституцията имат предимство пред нормите на вътреш-
ното право (закони, наредби), които им противоречат.

Правото на ЕС е специфичен вид правна система, раз-
лична едновременно и от международния правов ред, и от 
вътрешния правов ред на държавите – членки на ЕС, каква-
то е България. От правото на Съюза трябва да споменем 
регламентите и директивите. Регламентите са такива 
актове на ЕС, които са задължителни и се прилагат ди-
ректно, като отменят всички вътрешни закони, които им 
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противоречат. Директивите, каквито са и антидискри-
минационните директиви, които често ще споменаваме в 
настоящото издание, са такива актове, които дават за-
дължително предписание за това какво трябва да бъде по-
стигнато, както и срок, в който това трябва да се направи. 
В рамките на този срок държавите – членки на ЕС, трябва 
да извършат съответни промени във вътрешното си пра-
во, които да изпълняват целите на директивите. Ако това 
не бъде сторено, след определения за това срок директи-
вата също придобива директен ефект, независимо че не е 
била въведена (транспонирана) във вътрешното право.

Важно е също така да знаем, че нормите в различни-
те закони може да имат различно приложно поле. Те могат 
да бъдат общи – приложими за всички случаи, които носят 
определени белези, или специални – които са частни случаи 
на общите и установяват различен режим от този, предви-
ден в общите норми. Много от нормите на ЗЗДискр, особено 
за процедурите по този закон, са специални и поради това 
този, който ги прилага, трябва да прилага тях, вместо об-
щите, когато разглежда дело за защита от дискриминация. 
Пример за това е специалната норма за разпределяне на 
тежестта на доказване в чл. 9 от ЗЗДискр, за която ще го-
ворим в глава 15, която трябва да се прилага вместо обща-
та норма за разпределение на доказателствената тежест 
в ГПК.

В законите може да се съдържат материалноправни и 
процесуалноправни норми. Материалноправни са нормите, 
които определят кои са правата на лицата. Процесуално-
правни са нормите, които уреждат реда за осъществяване 
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на правната защита на правата. „Процесуално“ означава 
„процедурно“, т.е. каква е процедурата, какъв е редът. ЗЗ-
Дискр има както материалноправни, така и процесуално-
правни норми. Последните например са специални спрямо 
процесуалноправните норми на АПК и ГПК. Това означава, 
че когато съд или КЗД гледа дело за защита от дискрими-
нация, на първо място трябва да се ръководи от процедур-
ните норми на ЗЗДискр и само когато липсва уредба по да-
ден въпрос, да прилага тези от общия ред на АПК и ГПК.

Физически лица, юридически лица, държава

Кой носи правата и задълженията? Би ли могло едно 
дърво да има права? А държавата? А една фирма?

Отговорът на въпроса кой носи правата и задължени-
ята е довел юристите до разграничаване на три вида адре-
сати, към които са насочени правните норми.

На първо място това са физическите лица. С това 
понятие се назовават хората. От всички живи същества 
към настоящия момент масово в правните системи по 
света само на човека е признато да може да носи права и 
задължения.

След това са юридическите лица. Те не са живи съще-
ства, а изкуствени образувания, създадени от хора. Такива 
са например търговските дружества, сдруженията и фон-
дациите, политическите партии, жилищностроителните 
кооперации и други.

Третият вид адресат на правните норми е държава-
та, която е специфично юридическо лице.
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Юридическата отговорност

Правото дава предписания за това какво поведение 
дължат всички физически и юридически лица (включител-
но държавата) в едно общество. Нарушението на задължи-
телните правила се „наказва“ чрез санкция от държавата. 
Този, който се отклонява от изискуемото поведение, се 
нарича правонарушител и той носи юридическа отговор-
ност за своето поведение. Има четири вида юридическа 
отговорност.

Най-тежка е наказателната отговорност. Тя се 
налага за най-тежките възможни правонарушения, които 
имат висока обществена опасност (накърняват целокуп-
ния обществен интерес) и се наричат престъпления. Съот-
ветно и санкциите, които се налагат на носителите на на-
казателна отговорност (извършилите престъпление), са 
сред най-тежките.

Вторият вид е административнонаказателната 
отговорност. Правонарушенията, за които се налага тя, 
се наричат административни нарушения. Те са с по-ниска 
обществена опасност от престъпленията и затова тех-
ният режим е по-различен. Налаганите за тези правона-
рушения наказания са по-леки (глоба вместо лишаване от 
свобода например). Освен това наказанията най-често не 
се налагат от съда, както при престъпленията, а извън-
съдебно, от органи на изпълнителната власт, за които 
ще говорим по-долу. ЗЗДискр предвижда тъкмо админи-
стративнонаказателна отговорност за извършителите 
на различните видове дискриминация – правонарушения по 
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този закон. Предвижда също и гражданска отговорност, но 
за нея ще говорим след малко.

Преди това трябва да споменем дисциплинарната 
отговорност. Тя е ограничена в рамките на отношенията 
между работодател и работник (служител). Тя се отнася за 
нарушенията на трудовата дисциплина. Те нямат общест-
вена опасност, а накърняват интересите на конкретния 
работодател. Кои са тези нарушения, всеки работодател 
определя отделно чрез правила за вътрешния ред на работ-
ното място. 

Последният вид юридическа отговорност е граж-
данската отговорност. Тя се налага за претърпените от 
едно лице вреди, причинени от неправомерно деяние на дру-
го лице, което обаче не е с общественоопасен характер, а 
накърнява единствено интересите на конкретно лице. Ако 
предните три вида юридическа отговорност целят да на-
кажат и превъзпитат нарушителя, то при гражданската 
отговорност целта е да се обезщетят парично претърпе-
ните вреди. Това е вторият вид отговорност, който ЗЗДис-
кр предвижда в случаите на претърпяна дискриминация. 
Другият вид, както посочихме по-горе, е административ-
нонаказателната отговорност.

Гражданската и дисциплинарната отговорност се 
ангажират по инициатива на засегнатите от правонару-
шението лица, докато административната и наказател-
ната се осъществяват от държавата.
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Иск и давност

Понятието „иск“ има две значения. По-рано в насто-
ящата глава обсъдихме какво представляват материал-
ноправните и процесуалноправните норми. По същия начин 
понятието „иск“ може да има материален и процесуален 
(процедурен) смисъл.

В процесуален смисъл „иск“ означава искането на 
едно лице до съда да защити негово накърнено право. Това 
лице се нарича „ищец“. Искът до районния съд, като сред-
ство за защита, е изрично предвиден в ЗЗДискр. Другата 
възможност за защита по този закон е жалбата пред КЗД. 
Този въпрос разглеждаме в глава 17. Кой от двата способа за 
защита ще се ползва, зависи единствено от желанието на 
жертвата на дискриминация.

Чрез иск (в процесуален смисъл) до съда дискримини-
раното лице може да ангажира гражданската отговорност 
на извършителя, т.е. да потърси признаване на нарушение-
то на правото му да не бъде дискриминирано, да поиска на-
рушението да се прекрати (в случай че продължава) и да по-
търси парично обезщетение за претърпените вреди. Чрез 
жалба до КЗД дискриминираното лице може да ангажира ад-
министративнонаказателната отговорност на извърши-
теля, след което да потърси обезщетение за претърпяното 
нарушение на правото му да не бъде дискриминирано.

И в двата случая има ограничение във времето, в кое-
то едно лице, жертва на дискриминация, може да потърси 
защита. Това ограничение се нарича погасителна давност. 
Тя е срок, в рамките на който едно лице, чието право е било 
нарушено, има право на защита на правото си. След из-
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тичането на този срок правото на защита на жертвата 
на дискриминация се погасява. Това е така, тъй като, от 
една страна, се предполага, че щом носителят на право-
то е бездействал да го упражни, то вероятно няма инте-
рес да го направи. Същевременно изтичащото време силно 
би затруднило качественото и надеждно установяване на 
всички факти, които може да са настъпили междувремен-
но. Също така това е мярка да се облекчат държавните 
органи, най-вече съда, от голям брой дела по отдавнашни 
въпроси.

След настъпването на погасителната давност от-
пада възможността за защита на правото чрез съд.

ЗЗДискр няма свои, специални разпоредби за погаси-
телната давност на правото на иск. Ето защо по отно-
шение на исковете до районен съд важи общият давностен 
срок, предвиден в чл. 110 на Закона за задълженията и дого-
ворите (ЗЗД). Този срок е 5-годишен. Той тече от момента 
на извършване на правонарушението, а не от момента на 
установяването му. В случай че нарушението е продължа-
вало дълго време, срокът тече от момента на прекратява-
не на противоправното поведение, освен ако към момента 
на делото за защита от дискриминация то не продължава.

Жалба за извършена дискриминация може да се пода-
де пред КЗД в срок от 3 години от нарушението. Както по-
сочихме, чрез жалба до КЗД дискриминираното лице може 
само да търси установяване на дискриминацията и да ан-
гажира административнонаказателната отговорност на 
извършителя, но не и да търси обезщетяване на причине-
ни от тази дискриминация вреди. Обезщетяване на причи-
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нените вреди дискриминираното лице следва да търси от 
районен съд, след като КЗД установи със свое решение, че 
действително е налице дискриминация. Давностният срок 
за това действие – обезщетяване на вредите, причинени от 
нарушението, е 5-годишен и също така тече от момента на 
извършване на нарушението. По-подробно този въпрос ще 
разгледаме в глава 17.

Трите власти

Един от основните белези на демокрацията е разделе-
нието на държавната власт. Властта тук трябва да раз-
бираме като организирана сила, насочена към това някой да 
налага волята си над другиго. В миналото вождът, царят, 
императорът и прочее често са имали абсолютната власт 
над подчинените им хора, а когато са нямали абсолютна 
власт, обичайно са полагали усилия да се сдобият с нея. С 
времето държавното устройство толкова се е усложнило, 
че се е наложило разделение на труда в държавното упра-
вление – различните дейности на държавната власт са се 
оказали различни по характер и особености. Така се е стиг-
нало до обособяване на „три власти“ – три отделни функ-
ции на публичната власт.

Първа е законодателната власт. Видно от името ѝ, 
тя дава, създава законите.

Втора е изпълнителната власт. Нейната задача е 
да привежда законите в действие и да извършва практиче-
ското управление на държавата.

Трета е съдебната власт. Тя трябва да решава спо-
рове за това какво гласи правото.
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С появата на съвременните парламентарни демо-
крации разделението на властите добива още едно важно 
значение, освен „простата“ специализация в управлението 
на държавата. Става дума за независимостта на трите 
власти една от друга и взаимното възпиране и балансиране 
между тях. Това означава, че властта не бива да се концен-
трира в едни ръце, в един държавен орган, а трябва да е раз-
пределена. Това разпределение върви ръка за ръка с незави-
симост, за да могат трите власти да се контролират една 
друга. Това гарантира, че едно лице не може да узурпира 
цялата власт и да налага еднолично волята си над други-
те. Разделението на властите е гарант за демокрацията, 
защото охранява участието на всички в противовес на заг-
рабването на власт от един. 

Намаляването на разделението на властите е опас-
ност за демокрацията.

В България законодателна власт е Народното събра-
ние, изпълнителната е Министерският съвет (правител-
ството), оглавяван от министър-председател, който ръ-
ководи кабинет от министри, а съдебната власт се състои 
от съда, прокуратурата и следствието.

Административни органи и  
административни актове

Административни органи се наричат органите на 
изпълнителната власт. Те са едни от органите, осъщест-
вяващи държавна власт. Те имат властта да издават 
юридически властнически актове, чрез които създават 
едностранно правила за поведение с възможност за осигу-
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ряване на изпълнението им със средствата на държавната 
принуда.

Централен орган на изпълнителната власт е Ми-
нистерският съвет. Такива органи са и министър-пред-
седателят, заместник министър-председателите, ми-
нистерствата, министрите, заместник-министрите, 
председателите на държавните агенции, на държавните 
комисии, изпълнителните директори на изпълнителните 
агенции и ръководителите на други държавни институции, 
създадени със закон или постановление на Министерския 
съвет, имащи функции във връзка с осъществяването на 
изпълнителната власт. Министерският съвет е върхът 
на пирамидата от административни органи.

Административните органи издават администра-
тивни актове. Тези актове биват три вида: индивидуални, 
общи и нормативни.

Определение за индивидуалните е дадено в чл. 21 от 
АПК. Те се отнасят до конкретни, индивидуализирани лица 
и посочват точно техни права и задължения.

Общите административни актове са тези, които не са 
индивидуални, но не са и нормативни. Те възлагат конкрет-
ни задължения върху неопределен брой лица, напр. заповед 
до живущите в определен район да освободят тротоара от 
коли поради предстоящи ремонтни дейности, заповед за 
определяне на срок за подаване на определени документи и 
т.н. Нямат определение в закона.

Нормативните административни актове споменахме 
сред правните нормативни актове по-горе. Определението 
им е дадено в чл. 75 от АПК. Те съдържат общи правила за 
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поведение, които не засягат определено индивидуално лице, 
а всички лица. Те може да определят конкретен кръг лица, 
но не са индивидуални и действието им не е еднократно – 
представляват едно принципно правило, което важи, до-
като не бъде отменен административният акт. Нормите 
на нормативните административни актове са подзаконо-
ви. Това означава, че не може да уреждат въпрос, уреден в 
закон, по начин, противоречащ на закона. Ако такъв акт е 
приет и е влязъл в сила, правоприложителят не трябва да 
прилага него, а закона. Такива актове са например наредби-
те, правилниците и инструкциите. Актът може да има и 
друго наименование, затова от значение е дали отговаря на 
критериите в закона, а не как точно се казва.

Система на съдилищата в България 
в производствата за защита от 
дискриминация

Съдебната власт е тази, която осъществява право-
съдието в Република България. Нейни органи са съдилища-
та, прокуратурата и следствените органи. Съдилищата 
осъществяват правораздаването. За нашите цели най-ва-
жни са съдилищата.

Както вече казахме, защита от дискриминация по ЗЗ-
Дискр може да бъде получена по два начина. Единият начин е 
да се подаде директно иск до районен съд. Това съдебно про-
изводство за защита от дискриминация е триинстанцион-
но: първоинстанционно, апелативно и касационно. Районни-
те съдилища разглеждат като първа инстанция искове по 
реда на глава четвърта, раздел ІІ от ЗЗДискр. Техните ре-



КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО38

шения подлежат на обжалване пред съответните окръжни 
съдилища, като Софийски градски съд има ранга на окръ-
жен съд. Касационна инстанция по такива дела е Върховни-
ят касационен съд.

Вторият начин за защита от дискриминация е да се 
подаде жалба или сигнал до КЗД. Производството по об-
жалване на решенията на КЗД е двуинстанционно. Адми-
нистративните съдилища разглеждат жалбите срещу ре-
шение на Комисията като първа инстанция, а Върховният 
административен съд – като касационна.
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Глава 3

Общи положения на Закона  
за защита от дискриминация  

(чл. 1 – 3, чл. 6, чл. 8)

ЗЗДискр е основният акт на антидискриминационно-
то право у нас. Той е приет през 2003 г., за да въведе в бъл-
гарското право антидискриминационните разпоредби на 
правото на ЕС. В настоящата глава ще разгледаме основни-
те принципи, върху които е изграден Законът. Познанието 
за тях е от съществено значение за разпознаването на про-
явите на дискриминация. Разбирането на основните прин-
ципи на действие на ЗЗДискр способства и за правилното и 
ефективно прилагане на забраната за дискриминация.

Цел на закона (чл. 1 и чл. 2)

Най-важното накратко

Целта на ЗЗДискр е да предостави защита срещу 
всички форми на дискриминация, така че нито едно про-
явление на неравно третиране да не остане ненаказано и 
нито един засегнат човек – незащитен.

ЗЗДискр

Чл. 1. Този закон урежда защитата срещу всич-
ки форми на дискриминация и съдейства за нейното 
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предотвратяване. 
Чл. 2. Целта на закона е да осигури на всяко лице пра-

вото на:
1. равенство пред закона;
2. равенство в третирането и във възможностите за 

участие в обществения живот;
3. ефективна защита срещу дискриминацията.

Наднационални норми

Директива 2000/43/ЕО – член 1
Директива 2000/78/ЕО – член 1
Директива 2004/113/ЕО – преамбюл,  
съображения 4 и 5; член 1
Директива 2006/54/ЕО – член 1
КПХУ – член 4 и член 5
КПРД – член 6
ЕКПЧ – член 1

Целта на ЗЗДискр е да предостави защита срещу 
всички форми на дискриминация на всяко лице. Тази защи-
та обаче не следва да е каква да е. Според Закона тя трябва 
да е ефективна. Ефективна би била такава защита, коя-
то действа в максимален кръг случаи, така че да покрива 
всички обществени отношения и всички групи пострадали 
по начин, който не би допуснал дадено проявление на дис-
криминация да остане несанкционирано, а дадена група – 
незащитена. Следователно подходът при тълкуване и при-
ложение на Закона следва да е целесъобразен. Практиците 
трябва да тълкуват така разпоредбите на Закона, че да ги 
превръщат в реална преграда за извършване на всяка дис-



БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ 41

криминация, а не във формални правила, лишени от ефект 
в реалността.

За експерти

Това задължение за ефективност на защитата от 
дискриминация се основава не само на българския закон. 
Както посочва Илиева (2009b), правото на ЕС изисква 
действен целесъобразен подход от законодателите и 
правораздавателните власти на страните членки. Те 
трябва да вземат всички подходящи мерки за осигуря-
ване изпълнението на задълженията, произтичащи от 
актове на институциите на ЕС. Така и практиката на 
СЕС се „основава на фундаменталния „принцип на ефек-
тивността на общностното право“1. СЕС приема, че „вся-
ка мярка, предприета от държавна-членка с оглед спазва-
не на норми на общностното право2 – като принципа на 
равно третиране на мъжете и жените – трябва да бъде 
ефективна“3. 

Пример за ефективно приложение на разпоредбите 
на ЗЗДискр е решение на СГС, с което съдът поправя по-
рочно произнасяне на СРС и приема, че „[н]е може да […] 
възприеме становището [на районния съд], че изказвания-
та трябва да бъдат насочени срещу конкретно лице“, за да 
е налице подбуждане по смисъла на ЗЗДискр. Тълкуване-

1 СЕС, решение по дела № C-46/93 и C-48/93 Brasserie du Pêcheur SA v. Bundesrepub-
lik Deutschland and The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame 
Ltd and others от 05.03.1996 г. Цит. по Илиева (2009b), с. 14.

2 СЕС, решение по дела № C-231/06 до C-233/06, Office national des pensions v. Emili-
enne Jonkman (C-231/06) and Hélène Vercheval (C-232/06) and Noëlle Permesaen v Office 
national des pensions (C-233/06) от 21.06.2007 г. Цит. по Илиева (2009b), с. 14.

3 Решение от 13.03.2008 г. по гр. д. № 3371/2007 г. на СГС. Цит. по Комисия 
за защита от дискриминация. (2011). Антидискриминационно право – 
гражданскоправни аспекти на защитата от дискриминация (Учебен модул I). 



КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО42

то на Закона от страна на СГС придава на разпоредбите 
му ефективност, тъй като ако бъде прието схващане, 
че подбуждащият трябва да подбужда подбудения към 
конкретно лице4, за да е налице нарушение на ЗЗДис-
кр, това би преградило възможността „[законът] да се 
прилага и при подбуждане срещу [цели] общности, което 
е и най-разпространеното в обществената практика“5. 
Именно това изисква ЗЗДискр. Именно такъв е подхо-
дът, който възприема правото на ЕС и СЕС. Задължение-
то за ефективна защита от дискриминация предполага 
разпоредбите на Закона да обхванат всички проявни 
форми на дискриминация.

Кой е защитен, или персонален  
обхват на Закона (чл. 3)

Най-важното накратко

Защитени от дискриминация са всички – както хора, 
така и фирми и организации.

ЗЗДискр

Чл. 3. (1) Този закон защитава от дискриминация всич-
ки физически лица на територията на Република България.

(2) Сдружения на физически лица, както и юридически 
лица, се ползват от правата по този закон, когато са дис-

4 Решение от 13.03.2008 г. по гр. д. № 3371/2007 г. на СГС. Цит. по Комисия 
за защита от дискриминация. (2011). Антидискриминационно право – 
гражданскоправни аспекти на защитата от дискриминация (Учебен модул I). 
София: Достъпно в интернет на адрес: http://www.kzd-nondiscrimination.com/
progress2010_2011/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=41.

5 Пак там.

http://www.kzd-nondiscrimination.com/progress2010_2011/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=41
http://www.kzd-nondiscrimination.com/progress2010_2011/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=41
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криминирани на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, по 
отношение на техния членски състав или на заетите в 
тях лица.

На първо място следва да отбележим, че ЗЗДискр 
защитава всички физически лица без изключение. Така на-
пример СРС постановява, че ЗЗДискр е приложим във всеки 
социален контекст, включително що се касае до лица, из-
търпяващи наказание лишаване от свобода:

„Равенството в третирането на отделните физически 
лица […] е възприетото от правния ред средство за утвържда-
ване достойнството на индивида като общественозначима 
цел. Без значение в тази връзка е социалната среда, в която 
индивидът пребивава.“6

На второ място, Законът защитава от дискрими-
нация и юридическите лица. В чл. 3, ал. 2 ЗЗДискр призна-
ва възможността юридическите лица, освен физическите, 
да бъдат жертва на дискриминация и да се възползват от 
средствата за правна защита, предвидени в него.

Текстът на чл. 3, ал. 2 от ЗЗДискр – „дискриминирани 
[…] по отношение на техния членски състав или на заетите в 
тях лица“, не следва да бъде разбиран като постановяващ, че 
едно юридическо лице може да се ползва от защита от дис-
криминация само ако работниците и служителите му са 
лично дискриминирани. Напротив, ЗЗДискр предоставя за-
щита на юридическите лица, когато те самите, в качест-
вото си на самостоятелни субекти на правото, са дискри-

6 Решение от 16.06.2006 г. по гр. д. № 6402/2005 г. на СРС.
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минирани. Но тъй като едно юридическо лице не може да е 
носител на човешки признаци, каквито са тези по чл. 4, ал. 1 
от ЗЗДискр, разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗЗДискр трябва 
да се разбира като постановяваща, че именно защитените 
признаци на членовете или работниците на юридическото 
лице обуславят/предизвикват неравното третиране на 
юридическото лице в сравнение с други сдружения на физи-
чески или юридически лица, чиито членове не притежават 
тези признаци. 

Житейски обосновано и логично е, че едно юридическо 
лице може да бъде третирано неравно – например да не бъде 
допуснато до търг или до изпълнение на някаква дейност, и 
да търпи вреди самостоятелно, като субект в правния ред, 
тъй като в състава си има служители, носещи един или по-
вече защитени признака – например роми или хомосексуал-
ни хора. Да се тълкува в този смисъл разпоредбата на чл. 
3, ал. 2 от ЗЗДискр, прави защитата от дискриминация по 
Закона ефективна, тъй като не допуска житейски възмож-
ни и нещо повече – вероятни прояви на дискриминация да 
останат несанкционирани. Такова тълкуване е в изпълне-
ние и на наднационалните, задължителни за българските 
правоприлагащи органи стандарти на правото на ЕС (вж. 
първата точка от настоящата глава относно целта на 
ЗЗДискр).

Така АС – Шумен постановява в свое определение7 по 
дело за извършена дискриминация, че „[р]азпоредбата на чл. 
3, ал. 2 от ЗЗДискр не изисква конкретни индивиди, членува-
щи или работещи в юридическо лице, да са лично дискримини-

7 Определение № 364 от 07.06.2016 г. по адм. д. № 2/2016 г. на АС – Шумен.
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рани, за да има [юридическото лице-жалбоподател] право на 
защита от дискриминация“. И продължава: „Законът не пред-
вижда, че юридическото лице се ползва със защита по закона 
[само] тогава, когато неговите членове или заетите в него 
лица са дискриминирани на основа на признаците по чл. 4, ал. 
1 от ЗЗДискр“. Според съда „употребеният [в нормата] израз 
„[дискриминирани] по отношение на техния членски състав 
или на заетите в тях лица се отнася не до акта на дискрими-
нация, а до защитените признаци на членовете или работни-
ците на юридическото лице“8.

По същия начин се произнася и ВАС. Според върховни-
те съдии, след като персоналният състав на едно юридиче-
ско лице може да бъде засегнат от акт на дискриминация, 
то това засягане на техните права – да не търпят дискри-
минация, „определя“ и качеството на жертва на дискрими-
нация на самото юридическо лице и оттам – качеството на 
самостоятелна страна в едно административно производ-
ство по установяването и санкционирането на извършена-
та дискриминация9. С други думи, доколкото едно юридиче-
ско лице е съставено от своя персонален състав и действа 
чрез него, дискриминирането на целия или на част от този 
състав неминуемо води до неравно третиране и на самото 
юридическо лице в сравнение с други юридически лица, в чи-
ито персонален състав не влизат физически лица, обект на 
неравно третиране.

Горепосочените произнасяния на АС – Шумен и ВАС са 
в унисон и с правото на ЕС. Съображение 16 от преамбюла 

8 Пак там.
9 Определение № 5539 от 11.05.2016 г. по адм. д. № 3732/2016 г. на ВАС, V отд.
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на Директива 2000/43/ЕС относно прилагане на принципа 
за равно третиране на лица без разлика на расата или ет-
ническия произход (Расовата директива) предвижда, че:

„Държавите-членки трябва да предоставят и – там, 
където е подходящо и в съответствие с националните тра-
диции и практика – защита на юридическите лица, когато те 
стават жертва на дискриминация на основата на расовия или 
етнически произход на техните членове“.

Какво е забранено

Най-важното накратко

Забранена е всяка дискриминация, независимо дали 
идва от действие, бездействие, закон, или друго. Ако нещо 
представлява дискриминация по смисъла на ЗЗДискр, заб-
ранено е.

ЗЗДискр

Чл. 4. (1) Забранена е всяка пряка или непряка дискри-
минация […].

Дотук говорихме за това каква е целта на ЗЗДискр и 
кого защитава. От особено значение за правилното разби-
ране и приложение на Закона е да отговорим и на друг въ-
прос – какво точно забранява ЗЗДискр, докъде се простира 
забраната му? В чл. 4 Законът говори за всяка дискримина-
ция. Този израз не е случаен. Той идва, за да означи, че забра-
ната за дискриминация е абсолютна – няма значение дали 
става дума за действия, или пък за друго – например разпо-
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редби, било то и законови такива. Всякаква дискриминация, 
независимо от нейния източник, е забранена.

Така СЕС се произнася, че дори законови норми могат 
да бъдат дискриминационни:

„…условия, наложени с национален закон, следва да бъдат 
считани за непряко дискриминационни, когато, макар и прило-
жими без оглед на гражданството, по същество те засягат 
работниците мигранти […]“10;

„…освен ако не е обективно оправдана и пропорционална 
на целта, разпоредба на националното право следва да се счи-
та за непряко дискриминационна […]“11.

Кой може да е отговорен за дискриминация

Най-важното накратко

Забраната за извършване на дискриминация важи за 
всички – хора, фирми, организации, а също така и публични 
институции, като министерства, кметства, агенции.

ЗЗДискр

Чл. 6. (1) Забраната за дискриминация действа спрямо 
всички при упражняването и защитата на предвидените в 
Конституцията и законите на Република България права 
и свободи.

В допълнение към посочените дотук основни начала 
на ЗЗДискр е важно да отбележим и това, че Законът про-
възгласява забраната за дискриминация за универсална – 

10 Вж. например СЕС, решение по дело № C-237/94, John O’Flynn v. Adjudication Officer, 
от 23.05.1996 г.

11 Пак там.
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тоест приложима както към физически лица, така и към 
юридически лица, а също и към публични институции, орга-
ни на властта.

Така например ВАС отхвърля аргумента на ответ-
ник по дело по ЗЗДискр, че отговорни по Закона са само ра-
ботодатели, и постановява:

„Такова стеснително тълкуване на адресатите […] не 
намира опора в закона […]. Неравно третиране може да въз-
никне във всички сфери на обществения живот и […] допус-
кащ дискриминационно поведение може да е всеки субект на 
правото“12.

СРС пък потвърждава универсалния характер на за-
браната за дискриминация по ЗЗДискр, като постановява, 
че юридическите лица също са отговорни за нарушаване на 
разпоредбите на Закона:

„[С]амото юридическо лице ще отговаря за действия, 
които изхождат от него посредством неговите органи и слу-
жители и работници, когато са накърнени правата на равно 
третиране […] [Т]о отговаря за всички обективирани от него-
во име действия или бездействия, независимо дали те са де-
ликт или са други факти /например, действия по изпълнение 
на договор/.“13

Какво са защитените признаци

Най-важното накратко

Дискриминация е онова неравно отнасяне, което е 
причинено от расата, пола, сексуалната ориентация, 

12 Решение № 5936 от 12.06.2007 г. по адм. д. № 420/2007 г. на ВАС.
13 Решение от 16.06.2006 г. по гр. д. № 6402/2005 г. на СРС.
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религията, възрастта или увреждането на жертвата. 
Именно расата, пола и другите изброени характеристи-
ки в антидискриминационното право наричаме „защитени 
признаци“.

ЗЗДискр

Чл. 4. (1) Забранена е всяка пряка или непряка дискри-
минация, основана на пол, раса, народност, етническа 
принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, 
религия или вяра, образование, убеждения, политическа 
принадлежност, лично или обществено положение, увреж-
дане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, 
имуществено състояние или на всякакви други признаци, 
установени в закон или в международен договор, по който 
Република България е страна.

Защитеният признак е обективна, лична характерис-
тика или „статус“, чрез която/който индивидите или гру-
пите се отличават едни от други14.

Защитеният признак е основно понятие в антидис-
криминационното право. Това е така, тъй като, както ще 
обсъдим в следващите страници на този наръчник, дис-
криминация е не кое да е неравно третиране, а това, кое-
то е извършено поради/въз основа на защитен признак на 
потърпевшото лице. И това не е случайно. Наличието на 
защитени признаци идва да признае факта, че исторически 
определени групи от обществото масово са били жертва на 
неравно третиране поради това, че се отличават от мно-

14 The European Union Agency for Fundamental Rights & Council of Europe (2018),  
p. 160.
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зинството – като например евреите, гей хората, ромите, 
хората с увреждания. Следователно можем да кажем, че 
защитените признаци са онова нещо, което е характерно, 
присъщо, отличаващо дадена (често малцинствена) група 
в обществото от други и поради което тази група търпи 
неравно третиране. 

В правото на ЕС е забранена дискриминация въз осно-
ва на 6 признака: възраст, увреждане, пол, раса/етнос, сек-
суална ориентация и религия/вяра. Българският ЗЗДискр 
борави с далеч по-голям брой признаци. Това е проблем на 
нашия закон, тъй като претоварва решаващите органи със 
случаи, които не представляват в действителност дис-
криминация. В настоящия наръчник обаче няма да навлиза-
ме в детайли в тази тема. Единствено ще апелираме към 
читателите да се позовават приоритетно на утвърдени-
те в правото на ЕС защитени признаци.

В следващите редове ще разгледаме два практически 
въпроса относно защитените признаци. Познанието за 
тези два аспекта ще помогне на читателите на настоящ-
ия наръчник при упражняване на правото им на защита от 
дискриминация пред КЗД или българския съд. 

Доказване на защитен признак

При дела за дискриминация възниква въпросът дали 
защитеният признак следва да се доказва и как. Трябва 
ли да доказвате, че действително сте ром, и не е ли това 
всъщност трудно и странно? Отговорът на този въпрос е: 
„Не“. В дела за защита от дискриминация към доказването 
на една такава лична характеристика, каквато вече спо-
менахме, че представлява защитеният признак, не следва 
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да се прилагат строги и формални правила за доказване. 
Така в своята практика КЗД, позовавайки се на Обща пре-
поръка № 8 от 22.08.1990 г. относно идентификацията с от-
делни расови и етнически групи15 и Обща препоръка № 21 от 
23.08.1996 г. относно правото на самоопределяне16 на Коми-
тета на ООН за премахване на расовата дискриминация, 
приема, че не е необходимо допълнително доказване на за-
щитения признак на жалбоподателката по делото извън 
нейното самоопределение като лице от ромски етнически 
произход17. ВАС също е категоричен, че „самоопределянето 
на всеки човешки индивид е негово суверенно право и докол-
кото не съществува основание за друг извод, етническата 
принадлежност на засегнатото лице не се нуждае от допъл-
нителни доказателства“18. Тези произнасяния са приложими 
и към всички други признаци с малки изключения. Все пак 
някои от тях бих могли да подлежат на удостоверява-
не – например някои случаи на увреждане, макар това да не 
трябва да се счита за задължително. Този въпрос зависи 
от конкретната индивидуална ситуация. Така например 
едно лице лесно може да докаже увреждането си с медицин-
ска документация, но не всички лица разполагат с такава. 
В някои случаи увреждането би могло да е очевидно (лицето 
например е в инвалидна количка или с гипс на крака, което 

15 Препоръката е достъпна в интернет на адрес: https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2f-
GEC%2f7480&Lang=en.

16 Препоръката е достъпна в интернет на адрес: https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2f-
GEC%2f7493&Lang=en. 

17 Решение № 176 от 25.07.2008 г. по пр. № 155/2007 г. на КЗД, І с-в; вж. също и 
Решение № 69 от 11.04.2011 г. по пр. № 165/2010 г. на КЗД, І с-в.

18 Решение № 15089 от 17.11.2011 г. по адм. д. № 15276/2010 г. на ВАС, VII отд.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7480&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7480&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7480&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7493&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7493&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7493&Lang=en
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обуславя затруднена подвижност; или ползва куче водач 
и други помощни средства, които дават идея, че е незря-
що) и в тях доказването на признака „увреждане“ би било 
не просто излишно, но дори само по себе си унизително за 
жертвата.

Не е необходимо защитеният признак  
да е единственото основание за различно 
третиране

Възниква също и въпросът дали, за да е налице дис-
криминация и потърпевшото лице да има право на защита, 
следва претърпяното от нея/него да е мотивирано един-
ствено от защитен признак и от нищо друго. Какво, ако 
неравното третиране е извършено освен защото потърпе-
вшата е от ромски произход, и поради други причини, които 
обаче не са дискриминационни и не са основани на защите-
ния ѝ признак „етнос“? Отговорът е, че това е без значение. 
За различното третиране във всеки отделен случай би мог-
ло да има много причини. Не е задължително всички те да са 
противоправни, незаконни. За да е налице дискриминация, е 
достатъчно защитен признак да е играл значителна роля 
за различното третиране, но не непременно водещата, още 
по-малко единствената роля.

ВАС правилно установява, че за да е налице дискрими-
нация, „[н]е е необходимо основанието за различното трети-
ране да е единствено етнически признак […]“19.

19 Пак там.
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За експерти

Такава е и практиката на ЕСПЧ. По делото Тими-
шев срещу Русия ЕСПЧ се произнася, че разлика в тре-
тирането, основана в „решаваща степен“ на етническа 
принадлежност, не би могла да бъде оправдана в едно 
демократично общество и следователно съставлява 
дискриминация20. По делото Стойка срещу Румъния ЕСПЧ 
постановява, че за да прецени дали е налице дискрими-
нация, следва да установи дали защитеният признак е 
бил „фактор“ в причинно-следствена връзка с извърше-
ното деяние, или, с други думи, дали е имал някаква роля 
в извършването на деянието21. По делото E. B. срещу 
Франция Съдът отчита, че процесното неравно трети-
ране се основава на две различни причини, като едната 
от тях не е противоправна22. Въпреки това обаче ЕСПЧ 
установява нарушение на член 14 – забрана за дискри-
минация, тъй като защитеният признак на жертвата 
е бил „значим“23 факт и „определящ фактор“24 за процес-
ното неравно третиране.

Следва да се отбележи обаче, че съществуват не-
малко решения на ВАС и АССГ, които се отклоняват от 
горепосочената практика на ВАС и ЕСПЧ.

Така ВАС и АССГ използват следния текст, дослов-
но копиран в мотивите по няколко постановени реше-
ния: „…конкретните действия, […] за които се твърди, че 
имат дискриминационен характер, трябва да се основа-

20 ЕСПЧ, решение по делото Timishev v. Russia (жалби № № 55762/00 и 55974/00) от 
13.12.2005 г.

21 ЕСПЧ, решение по делото Stoica v. Romania (жалба № 42722/02) от 04.03.2008 г.
22 ЕСПЧ, Решение по делото E.B. v. France (жалба № 43546/02) от 22.01.2008 г.
23 Пак там.
24 Пак там.
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ват само и единствено на етническата принадлежност на 
засегнатите лица“25. Подобно тълкуване на ЗЗДискр не 
би могло да бъде прието като обосновано. То е в разрез 
и с целта на ЗЗДискр, а именно – ефективна забрана за 
дискриминация. Това е така, тъй като подобно изисква-
не за единственост на защитения признак би оставило 
редица прояви на дискриминация несанкционирани по-
ради наличието и на други причини за процесното тре-
тиране, освен защитен признак. Да се приеме подобно 
схващане, би означавало също да се даде неограничена 
възможност на извършителите на дискриминация да 
избягват отговорност по ЗЗДискр във всеки един слу-
чай. За да сторят това, те не трябва да правят нищо 
повече от това просто да мотивират действията си 
освен със защитен признак на потърпевшия с каквато и 
да е друга, несвързана със защитения признак, причина. 
Това би било достатъчно, за да превърне действията 
им в недискриминационни. Ето защо тълкуване, което 
счита, че за да е налице дискриминация, следва дейст-
вията, от които тя произтича, да са основани само и 
единствено на защитен признак, би било пагубно за за-
щитата от дискриминация и действието на ЗЗДискр. 
То би направило съществуването на Закона изцяло фор-
мално и неефективно.

Изискването действието да се основава единстве-
но и само на защитения признак на жертвата, е в разрез 
и с описаната практика на ЕСПЧ.

25 Решение № 2875 от 27.04.2017 г. по адм. д. № 11455/2015 г. на АССГ, II отд., 22. с-в; 
вж. също и Решение № 6469 от 02.06.2008 г. по адм. д. № 3773/2008 г. на ВАС, VII 
отд.; Решение № 12542 от 06.10.2011 г. по адм. д. № 6797/2011 г. на ВАС, 5-чл. с-в, 
II колегия; Решение № 8036 от 01.07.2008 г. по адм. д. № 1985/2008 г. на ВАС,  
VII отд.
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Глава 4

Пряка дискриминация  
(чл. 4, ал. 2)

Най-важното накратко

Пряка дискриминация е, когато на входа на басейн ви 
кажат: „В нашия басейн не допускаме роми, а само етни-
чески българи“. Така е и ако някой каже: „Всички са добре 
дошли, но не и хората с двигателни увреждания“. Пряка е, 
защото в една и съща ситуация – на входа на един и същи 
басейн в сходно време, някой се отнася по-зле с една група 
хора, отколкото с друга поради защитен признак. Обърне-
те внимание, че другояче би било, ако във втория пример – 
с увреждането – някой каже така: „Всички са добре дошли, 
качете се по стълбите на втория етаж“. Това е непряка 
дискриминация, защото на човек с увреждания не е отка-
зан достъп директно – не е казано, че хората с двигателни 
увреждания не са добре дошли. На практика обаче достъ-
път е невъзможен за тях.

ЗЗДискр

Чл. 4. (2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприят-
но третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, 
отколкото се третира, било е третирано или би било тре-
тирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.
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Наднационални норми

Директива 2000/43/ЕО – член 2, пар. 2, б. а)
Директива 2000/78/ЕО – член 2, пар. 2, б. а)
Директива 2004/113/ЕО – член 2, б. а)
Директива 2006/54/ЕО – член 2, пар. 1, б. а)

В българското право не съществува общо понятие и 
дефиниция за дискриминация. В юридическия свят дискри-
минацията съществува чрез различни и самостоятелни 
свои форми на проявление. В настоящата глава започваме 
прегледа на тези форми с първата от тях – пряката дис-
криминация. Ако парафразираме законовата дефиниция на 
пряката дискриминация, посочена в карето по-горе, бихме 
могли да кажем следното: пряка дискриминация ще има, ако 
в сходни ситуации един човек е третиран поради свой защи-
тен признак по-лошо, отколкото е третиран друг. Ситу-
ациите на двамата трябва да са дотолкова сходни, че ос-
новната разлика между тях да е наличието на защитения 
признак у един от двамата. Така, когато основната отли-
ка е защитеният признак, бихме имали основание да твър-
дим, че именно той е причината за неравното третиране и 
следователно – че е налице дискриминация под формата на 
пряка дискриминация.

Нека обаче разгледаме елементите, изграждащи де-
финицията на тази форма на дискриминация, един по един, 
за да направим понятието съвсем разбираемо.
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Съставни елементи на понятието

Така конструирана, дефиницията за пряка дискрими-
нация се състои от няколко елемента:

Неблагоприятно третиране и каузална връзка

На първо място, съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр пря-
ка дискриминация е „всяко по-неблагоприятно третиране на 
лице на основата на признаците по ал. 1 […]“. С други думи, не 
всяко неблагоприятно третиране е дискриминационно по 
смисъла на ЗЗДискр и оттам – незаконно, а само това, кое-
то е извършено поради/въз основа на защитените признаци 
в чл. 4, ал. 1 на ЗЗДискр. Казано на правен език, следва да е 
налице пряка причинно-следствена (каузална) връзка меж-
ду неблагоприятното третиране и признака.

Такава е и практиката на българските съдилища. 
АССГ постановява, че за да се установи дискриминация по 
смисъла на ЗЗДискр, е „необходимо […] неблагоприятно[то] 
третиране [да е] е извършено по някой от признаците, оч-
ертани в чл. 4 от ЗЗДискр, като следва да е налице и пряка 
причинно-следствена връзка между […] [това] неблагоприятно 
третиране и [признака]“26. 

Сравнител

На второ място, дефиницията по чл. 4, ал. 2 от ЗЗ-
Дискр продължава с изискването потърпевшият да е по-не-
благоприятно третиран въз основа на признаците по ал. 1, 
„отколкото се третира, било е третирано или би било тре-
тирано друго лице при сравними сходни обстоятелства“. Сле-
дователно, на следващо място, Законът изисква потър-

26 Решение № 3457 от 22.05.2013 г. по адм. д. № 8547/2012 г. на АССГ, II отд., 41. с-в.
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певшият да е третиран по-лошо въз основа на признаците 
по ал. 1 не как да е, а в сравнение с някого другиго, който 
не притежава същия защитен признак. За да е годно това 
сравнение да разкрие дискриминационно третиране, този 
друг индивид, наречен „сравнител“, трябва да е в сходна или 
сравнима ситуация с потърпевшия. Сходна или сравнима 
би била ситуация, в която положението на потърпевшия и 
сравнителя се различава главно, ако не и само, по защите-
ния признак.

Внимание трябва да бъде обърнато на езика на Зако-
на – той казва „отколкото се третира, било е третирано или 
би било третирано“ друго лице. Тоест сравнителят не тряб-
ва непременно реално да е бил по-благоприятно третиран 
по същото време като жертвата. Може да е бил третиран 
по-благоприятно в миналото – „било е третирано“. Сравне-
нието пак ще е валидно. Може и да е хипотетичен – „би било 
третирано“, ако няма реален човек, за който да е налична 
информация, че е бил третиран по-благоприятно. Фигура-
та на хипотетичния сравнител е необходима, тъй като в 
някои житейски ситуации е трудно да се установи срав-
нение с действителен друг човек. Илиева (2009b) определя 
хипотетичния сравнител така: „представим човек в сход-
но положение с потърпевшия, но който няма същия […] защи-
тен признак, и който, за разлика от потърпевшия, би получил 
по-добро третиране“27. Тук възниква въпросът как съдим, че 
хипотетичният сравнител, този „представим човек“, би 
бил третиран по-добре от потърпевшия? Отговорът на 
този въпрос е, че трябва да погледнем отвъд конкретния 

27 Илиева (2009b), с. 36
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случай и да видим ситуацията както в контекста на оби-
чайно случващото се в подобни ситуации, така и в култу-
рен и обществен контекст – какви са надделяващите об-
ществени възприятия и каква е доминиращата културна 
рамка. С други думи, трябва да си отговорим на въпроса: 
Бидейки в обществото, в което сме, с всичките му навици и 
привички и установени правила и имайки предвид как са се 
развивали подобни ситуации в миналото, какво е най-реа-
листично да очакваме да се случи в подобна ситуация днес.

Ето какво казва британският съд относно изгражда-
нето на хипотетичен сравнител:

„[Законът] дава възможност да се използва хипотети-
чен сравнител и в такава ситуация съдът трябва да кон-
струира картина на това как такъв хипотетичен сравнител 
би бил третиран в сравними обстоятелства. За да констру-
ира тази картина, е възможно съдът да трябва да вземе под 
внимание различни събития и минали действия, за да реши 
как твърденият дискриминатор би действал по отношение 
на такова хипотетично лице. Накратко, може да се наложи 
да погледне отвъд непосредствените обстоятелства на [про-
цесния] инцидент.“28

Някои други въпроси от значение

Жертвата

Установяването на пряка дискриминация не зависи 
от наличието на жертва във всеки конкретен случай. До-
казването, че дадено действие е дискриминационно и от-

28 Апелативен съд, Великобритания, делото London Borough of Ealing v. Rihal. Цит. 
по Илиева (2009b), с. 36 – 37.
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там незаконно, следва да е възможно дори без да е устано-
вено конкретно потърпевшo от това действие лице. Така 
се произнася и СЕС. По делото Ферин съдът постановява, 
че член 15 от Расовата директива изисква „дори когато не 
може да бъде идентифицирана жертва, режимът на санк-
ции, приложими при нарушаване на националните разпоредби, 
приети с оглед транспонирането на тази директива, да бъде 
ефективен, пропорционален и възпиращ“29. Това разбиране 
има важно практическо приложение. То позволява КЗД да се 
самосезира вследствие на данни за извършена дискримина-
ция и да установява такава без участието на жертва. То 
позволява и свидетели на дискриминация или хора, по друг 
начин узнали за такава, които не са потърпевши, да сигна-
лизират КЗД за извършването ѝ, а КЗД да установи това и 
да наложи санкции на извършителите. По този начин проя-
ви на дискриминация ще бъдат санкционирани дори когато 
потърпевшото лице не е потърсило защита. Това е правил-
но, тъй като неравното третиране, което представлява 
дискриминация, е въпрос от обществено значение. Равноп-
равието е основна ценност в едно демократично общество. 
За едно такова общество е от съществено значение да бъ-
дат преграждани всички проявни форми на дискриминация, 
независимо от активността на потърпевшото лице.

Важно е да отбележим, че сигнализирането – като 
действие, предприето не от потърпевшото от дискрими-
нация лице, а от другиго – свидетел или по друг начин уз-
нало лице, е възможно само пред КЗД. Иск пред съда за ус-

29 СЕС, решение по дело № C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme-
bestrijding v. Firma Feryn, от 10.07.2008 г.
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тановяване на дискриминация може да заведе единствено 
потърпевшото лице.

За експерти

АССГ правилно постановява, че „[о]бстоятелство-
то, че сигналоподателят не е посочил конкретно лице 
като засегнато лице или че в производството не са ус-
тановени конкретни лица, заявяващи или считащи себе 
си за унизени или оскърбени от изказването на основата 
на тяхната раса, е ирелевантно [за установяването на 
дискриминация]“30. 

Административният съд е категоричен, че  
„[с]ъществуването на дискриминаци[я] не налага наличие-
то на тъжител, който може да бъде идентифициран и кой-
то поддържа, че е бил жертва на подобна дискриминация“. 
За да постанови това, АССГ се позовава на решението 
на СЕС по делото Ферин31.

Умисълът

Не необходимо доказването на умисъл у дискримини-
ращия, за да бъде установена пряка дискриминация. Основен 
принцип на антидискриминационното право е, че дискри-
минацията е въпрос на обективен факт – т.е. достатъчно 
е, че потърпевшият в действителност е бил третиран не-
равно в сравнение с другиго, който не е носител на защитен 
признак. Наличието или не на съзнание у дееца, че третира 
неравно жертвата въз основа на негов/неин защитен при-

30 Решение № 1814 от 20.03.2015 г. по адм. д. № 10841/2014 г. на АССГ, II отд., 22. 
с-в.

31 Пак там.
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знак, е без значение. Това е така, тъй като предразсъдъци-
те, стоящи зад дискриминационните действия, са изцяло 
вътрешни, интимни за индивида и често неосъзнати или 
нормализирани (оправдавани) от него. Правото не би могло 
да регулира съзнанието/нагласите на отделните индиви-
ди, но трябва да регулира действията, чрез които тези на-
гласи/предразсъдъци се проявяват.

Така СЕС се произнася по делото Декер, че: „…Дирек-
тивата не обуславя отговорността на лицето, извършило 
дискриминация, по никой начин от доказването на вина […]. 
[А]ко отговорността […] за нарушаване на принципа на равно 
третиране беше обусловена от доказването на вина […] прак-
тическото действие на този принцип щеше значително да се 
отслаби […]. [Н]арушаването на забраната за дискриминация 
следва само по себе си да е достатъчно за отговорността 
на [извършителя]“32. По делото Ферин пък Съдът не счита 
за факт от значение за установяването на дискриминация 
обстоятелството, че извършителят на дискриминация 
твърди, че е приложил дискриминационно правило не пора-
ди свое желание, а тъй като клиентите му го изисквали33.

За експерти

Така се произнасят и българските съдилища. ВАС 
приема, че законът „не изисква съзнание у дееца […] за при-
чинната връзка между […] защитения признак и поведение-
то му, нито за причинната връзка между [поведението му] 

32 СЕС, решение по дело № C-177/88, Elisabeth Johanna Pacifica Dekker v. Stichting 
Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus, от 08.11.1990 г.

33 СЕС, решение по дело № C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme-
bestrijding v. Firma Feryn, от 10.07.2008 г.
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и неблагоприятното третиране, т.е. не изисква умисъл 
за дискриминация“.34 РС – Благоевград пък постановява, 
че: „[о]т значение при установяването на дискриминация 
е обективно съществуващия недопустим противопра-
вен резултат при упражняване на дейността, проявен 
в която и да е от очертаните в форми на нежелано или 
по-неблагоприятно третиране, независимо дали при осъ-
ществяването на тази дейност са спазени съответните 
нормативни изисквания“35.

По същия начин АССГ е категоричен, че е „[и]реле-
вантно […] какво е мотивирало Х. […] пред множество от 
хора на селския събор да нарече Т. „циганин“36, a ВАС и ОС – 
Разград отбелязват, че е „достатъчно да има резултат 
от даденото поведение“37 и че „[з]а да е налице дискрими-
нация е необходимо да е налице обективно съществуващ 
недопустим правен резултат, вследствие на действие по 
чл. 4 от ЗЗДискр, без да е необходимо то да е съзнателно 
или умишлено“38.

Оправдаването не е възможно

Забраната за пряка дискриминация е абсолютна. Не-
допустимо е, за разлика от непряката дискриминация, пря-
ката дискриминация да бъде оправдавана с преследването 
на дадена цел – било то и предвидена в закон, или с пропор-
ционалността на средствата за постигането на тази цел. 

34 Решение № 6808 от 25.05.2009 г. по адм. д. № 4469/2009 г. на ВАС, 5-чл. с-в,  
II колегия.

35 Решение № 9285 от 01.11.2017 г. по гр. д. № 833/2017 г. на Районен съд – 
Благоевград.

36 Решение № 1177 от 05.03.2012 г. по адм. д. № 9676/2011 г. на АССГ, II отд., 28. с-в.
37 Решение № 2445 от 02.03.2016 г. по адм. д. № 1248/2015 г. на ВАС, V отд.
38 Решение № 53 от 03.07.2017 г. по в. гр. д. № 125/2017 г. на Окръжен съд – Разград.
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В своята практика ЕСПЧ неведнъж е постановявал реше-
ния в този смисъл.

За експерти

Така например по делата Тимишев срещу Русия, Д.Х. 
и други срещу Чехия, Сампанис и други срещу Гърция Съд-
ът се произнася така:

„[Н]икое различие в третирането, основано изключи-
телно или в решаваща степен на етническия произход на 
лицето не може да бъде обективно оправдано в съвремен-
ното демократично общество.“39

По делото Тимишев срещу Русия ЕСПЧ е категоричен:
„…Съдът счита, че няма разлика в третирането, осно-

вана изцяло или в решаваща степен на етническия произ-
ход на човека, която може да бъде оправдана […]“40

Така се произнасят и българските съдилища. АССГ 
изрично постановява, че:

„Приложимите нормативни актове не допускат пря-
ката дискриминация да бъде оправдана с преследването 
на законна цел и пропорционалност на средствата, кога-
то тя се основава на вътрешно присъщи на индивида ха-
рактеристики като раса, етническа принадлежност и пол, 
но позволява оправдаване на пряката дискриминация по 
други характеристики, придобити от индивида в течение 
на неговия живот.“41

ВАС, цитирайки сочената по-горе практика на 

39 ЕСПЧ, решение по делото Timishev v. Russia (жалби № 55762/00 и 55974/00) от 
13.12.2005 г.; ЕСПЧ, решение по делото D.H. and Others v. the Czech Republic (жалба 
№ 57325/00) от 13.11.2007 г.; ЕСПЧ, решение по делото Sampanis et autres v. Grece 
(жалба № 32526/05) от 05.06.2008 г.

40 ЕСПЧ, решение по дело Timishev v. Russia (жалби № № 55762/00 и 55974/00) от 
13.12.2005 г.

41 Решение № 6623 от 05.12.2012 г. по адм. д. № 2954/2012 г. на АССГ, II отд., 31. с-в.
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ЕСПЧ, стига до същото тълкувание:
„Никое различие в третирането, основано изключи-

телно или в решаваща степен на етнически принадлеж-
ност на лицето, не може да бъде обективно оправдано в 
съвременното демократично общество (ЕСПЧ, дело Сам-
панис и други срещу Гърция).“42

По сходен начин е разрешен въпросът и в правото на 
ЕС. Общото обективно оправдаване на пряката дискри-
минация е недопустимо. Допустими са обаче лимити-
ран брой специални изключения от принципа за забрана 
за дискриминация. За повече информация вж. глава 14 от 
настоящия текст.

42 Решение № 15918 от 29.11.2013 г. по адм. д. № 13206/2013 г. на ВАС, VII отд.
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Глава 5

Непряка дискриминация  
(чл. 4, ал. 3)

Най-важното накратко

Както казахме в предходната глава, пряка дискри-
минация е, ако някой каже: „Всички са добре дошли, но не 
и хората с двигателни увреждания“. Непряка дискримина-
ция обаче е, ако същият този човек каже така: „Всички са 
добре дошли, качете се по стълбите на втория етаж“, за-
щото на човека с увреждане в тази ситуация не е изрично 
отказан достъп, както в първия пример, на практика оба-
че този човек не може да стигне сам с инвалидната си ко-
личка. Ето защо можем да кажем, че непряката дискрими-
нация е едно нечувствително, несъобразително отнасяне 
с хора, които носят защитен признак.

ЗЗДискр

Чл. 4. (3) Непряка дискриминация е поставянето на лице 
или лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, или на лица, 
които, без да са носители на такъв признак, съвместно с 
първите търпят по-малко благоприятно третиране или 
са поставени в особено неблагоприятно положение, про-
изтичащо от привидно неутрални разпоредба, критерий 
или практика, освен ако разпоредбата, критерият или 
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практиката са обективно оправдани с оглед на законова 
цел и средствата за постигане на целта са подходящи и 
необходими.

Наднационални норми

Директива 2000/43/ЕО – член 2, пар. 2, б. б)
Директива 2000/78/ЕО – член 2, пар. 2, б. б), т. ii)
Директива 2004/113/ЕО – член 2, б. б)
Директива 2006/54/ЕО – член 2, б. б)

Както посочихме по-горе, в българското право не съ-
ществува едно общо, всеобхватно понятие за дискрими-
нация. Наместо това в правния ред тя съществува чрез 
отделни свои форми. Вече разгледахме една от тези фор-
ми – пряката дискриминация. Тук ще обсъдим друга – не-
пряката дискриминация. Дефиницията за непряка дискри-
минация в българския закон, посочена по-горе в карето, е 
зле структурирана и оттам – силно объркваща. Това, кое-
то тя би трябвало да казва, е, че непряка дискриминация ще 
има тогава, когато прилагаме еднакви правила, разпоредби 
или критерии към различни хора, без да се съобразяваме с 
тяхното различно поради защитения им признак общест-
вено и социално положение. В резултат на това някои групи 
се оказват в по-неблагоприятно положение от действието 
на тези правила, разпоредби или критерии.

С други думи, непряката дискриминация не е тре-
тиране на основата на защитен признак, а е неутрално 
третиране, чийто ефект не е еднакъв, защото не държи 
сметка за различието на хората по определен признак. Би 
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могло да се каже, че това е едно „безогледно“ третиране, не-
чувствително, несъобразително. В този смисъл неблаго-
приятното положение не следва от поведението на извър-
шителя на дискриминацията. Когато някой каже „Всички 
са добре дошли, но не и хората с двигателни увреждания“, 
това е пряка дискриминация, защото е на основата на при-
знака „увреждане“ – изрично, ясно и недвусмислено е казано, 
че хората с двигателни увреждания са изключени. Когато 
някой каже „Всички са добре дошли, качете се по стълби-
те на втория етаж“, това е непряка дискриминация на ос-
новата на увреждане, защото човек с инвалидна количка не 
би могъл да изкачи стълбите. На този човек формално не 
му е отказан достъп – не е казано, че хората с двигателни 
увреждания не са добре дошли, но на практика достъпът е 
невъзможен за тях, защото те не биха могли да стигнат 
до мястото, където трябва да идат, поради увреждането 
си. Не е по силите им. В това е същината на непряката дис-
криминация – дискриминираният става жертва не защото 
отношението към него е на основата на защитен признак, 
а защото особености, свързани с признака му, правят така, 
че общите, несъобразени правила го потискат и поставят 
в по-лошо положение от тези, които нямат този признак.

Трябва да се има предвид, че дори хора, които не но-
сят защитен признак, могат да попаднат под ударите на 
такива привидно еднакви за всички разпоредби, критерии 
или практики. Така например по делото ЧЕЗ СЕС се произ-
нася, че жена, която не се самоопределя като ромка, търпи 
наравно с ромите негативните ефекти на практиката на 
електрическата компания ЧЕЗ да качва електромерите в 
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ромския квартал нависоко. Съдът приема, че мотивът на 
компанията може и да не е свързан с етническата принад-
лежност нито на конкретната жалбоподателка по делото, 
нито на хората от ромския етнос в квартала, а със съвсем 
друга причина – стремеж да се запазят електромерите от 
посегателства. Ето защо дискриминацията е непряка – тя 
може да не е основана на ромския етнос, но засяга непро-
порционално ромите. А конкретната жалбоподателка по 
делото, макар да не е ромка, също е мишена на ефекта на 
тази практика, защото живее в квартал, населен предимно 
с роми. Ето защо и тя, казва Съдът, е жертва на непряка 
дискриминация.

За експерти

АССГ правилно формулира същината на непряката 
дискриминация и прави необходимите отлики между 
нея и пряката дискриминация:

„…пряка дискриминация е налице винаги когато някой, 
на основата на защитен признак, е по-неблагоприятно 
третиран, в сравнение с другиго в сходна ситуация. На-
против, непряката дискриминация не е третиране обусло-
вено от защитен признак, а е третиране, което еднакво се 
прилага спрямо всички, без оглед на признаците им, но се 
отразява по-зле на едни, отколкото на други, като несъ-
размерното засягане е на групи, характеризиращи се със 
защитен признак. Следователно непряката дискримина-
ция не е различно третиране на лица, които се отличават 
по защитен признак, а е различна степен на злепоставяне, 
вследствие еднакво третиране.“43

43 Решение № 2572 от 14.05.2012 г. по адм. д. № 4726/2011 г. на АССГ, II отд., 25. с-в.
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Нека разгледаме съставните елементи на понятието 
за непряка дискриминация, за да го направим по-разбираемо.

Съставни елементи на понятието

Привидно неутрална разпоредба, критерий или 
практика

Първият елемент, който трябва да е налице, за да 
бъде установена непряка дискриминация, е привидно не-
утрална разпоредба, критерий или практика. Привидна е 
такава разпоредба, критерий или практика, която на пръв 
поглед не прави разлика между индивидите въз основа на 
техни защитени признаци и изглежда еднаква и справед-
лива за всички. Приложена на практика обаче, тя засяга 
по-тежко дадена група, определена от защитен признак. 

Нека да дадем пример, за да обясним по-добре този 
първи елемент от понятието за непряка дискриминация. 
Представете си обява за работа, която гласи: „Търсим да 
назначим работник или работничка на длъжност касиер/ка в 
магазин за обувки. Назначеното лице ще отговаря за касово-
то маркиране на закупените стоки и когато се налага, за из-
даването на фактури. Не се изисква предишен опит на такава 
позиция, но се изисква умение за боравене с пари и счетоводна 
документация и възможност за вдигане на големи тежести, 
над 80 кг“. В дадения пример е налице такъв привидно неу-
трален критерий за подбор – никъде не се казва, че канди-
датите трябва да носят определен защитен признак или 
обратното – да нямат такъв, което би било пряка дискри-
минация. Дори се казва „работник или работничка“ и „ка-
сиер/ка“, т.е. кандидат може да е както мъж, така и жена. 
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Този критерий на пръв прочит изглежда напълно недискри-
минационен. Ето това означава да е привидно неутрална 
една разпоредба, критерий или практика.

За експерти

Така например СЕС се произнася, че „…условия, нало-
жени с национален закон, следва да бъдат считани за не-
пряко дискриминационни, когато, макар и приложими без 
оглед на гражданството […], могат да бъдат по-лесно из-
пълнени от националните работници, отколкото от ра-
ботниците мигранти […] или когато има риск, че могат да 
действат в специфичен ущърб на работниците мигранти, 
[…] [освен ако] тези разпоредби са оправдани от обективни 
съображения, несвързани с гражданството на засегнати-
те работници, и ако са пропорционални [няма по-щадящи] 
на [преследваната законна цел] […]“44.

Не е необходимо тази привидно неутрална разпоред-
ба, критерий или практика да е приложена на практика – да 
е влязла в действие и вече да е поставила в неблагоприятно 
положение някого. Непряка дискриминация ще има и кога-
то тези привидни действия биха дали такъв резултат, ако 
бъдат приложени на практика

Неблагоприятно положение или  
несъразмерно засягане

На второ място, за да е налице непряка дискримина-
ция, трябва тази привидно неутрална разпоредба, крите-
рий или практика да поставя в „особено неблагоприятно по-

44 СЕС, решение по дело № C-237/94, John O’Flynn v. Adjudication Officer, от  
23.05.1996 г.
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ложение“ дадена група от обществото, носител на защитен 
признак, или иначе казано – да има несъразмерно засягащ 
тази група ефект. Какво означава това?

Да си спомним примерната обява за свободно работ-
но място за касиер или касиерка от по-горе. За да открием 
има ли непряка дискриминация в нея, трябва да си зададем 
въпроса има ли група, обособена по защитен признак, която 
поради особеностите си, свързани с признака, по-трудно би 
могла да отговори на условията на обявата и това не е оп-
равдано. Отговор на този въпрос бихме могли да открием в 
поставените изисквания към кандидатите. На първо мяс-
то, предишен опит въобще не се изисква, така че тук и дума 
не може да става за ограничение. На второ място, изискват 
се познания по боравене със счетоводна документация, но 
това е разбираемо предвид естеството на касиерската ра-
бота. Повече за това ще поговорим малко по-долу. На тре-
то място обаче има едно странно изискване – кандидати-
те да умеят да вдигат значително тегло от 80 килограма. 
Поне две, обособени по защитен признак групи, биха изпи-
тали затруднения да отговорят на това изискване – пове-
чето (макар и не всички) жени, които обичайно са с по-сла-
бо телосложение от мъжете, както и повечето (макар и 
не всички) хора в по-късна възраст. По-голям дял хора от 
тези две групи, отколкото от други групи, не биха могли 
да изпълнят този критерий и следователно не биха били 
допустими кандидати. Ето това означава дадена група да 
е поставена в „особено неблагоприятно положение“ или да е 
несъразмерно засегната.
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Тук изниква въпросът дали думата „особено“ в израза 
„особено неблагоприятно положение“ води до извод, че само 
особено значим, очевиден и тежък случай на поставяне в не-
благоприятно положение би съставлявал непряка дискри-
минация. СЕС отговаря негативно на този въпрос. Според 
Съда „нито от понятието „особено неблагоприятно положе-
ние“, използвано в член 2, параграф 2, буква б) [от Директива 
2000/43], нито от останалите съдържащи се в тази разпоред-
ба уточнения следва, че подобно неблагоприятно положение би 
съществувало само при наличие на особено значим, очевиден 
и тежък случай на неравенство“45. Съгласно практиката на 
СЕС изразът „особено неблагоприятно положение“ трябва 
да се разбира като означаващ, че в неблагоприятно положе-
ние в резултат от съответната мярка се оказват предим-
но и особено лица, носители на защитен признак46.

Някои други въпроси от значение

Оправдаването е възможно

Най-важното накратко

За разлика от другите видове дискриминация, непря-
ката дискриминация може да е оправдана. Това означава 
да е ненаказуема, защото има добра причина за нея. Каква 
може да е тази причина? Да се върнем към примера с обя-
вата за работа за касиер или касиерка от по-горе. Както 
вече споменахме, за да определим дали тя е непряко дис-
криминационна, трябва да се вгледаме в критериите към 
кандидатите. Вече определихме, че изискването кандида-

45 СЕС, решение по дело C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD v. Komisia za zashtita 
ot diskriminatsia, от 16 юли 2015 г., § 99.

46 Пак там, § 100.
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тите да могат да вдигат тегло от 80 кг, би поставило 
в „особено неблагоприятно положение“ поне две обособени 
по защитен признак групи – жените и хората в късна въз-
раст. За да заключим окончателно, че това е непряко дис-
криминационно, трябва да отговорим на въпроса оправда-
но ли е това изискване.

Отговорът на този въпрос трябва да ни казва дали 
същността на работата на един касиер изисква тя или 
той да може да вдига тежести от 80 кг. Съгласно сама-
та обява – не. Нищо от описаните задължения на касиера 
не предполага тя или той да вдига тежести. Подобно за-
нятие може да е типично например за складов работник 
или куриер, но не и за касиер. Да погледнем и другите два 
критерия за кандидатите през същата призма. Предишен 
опит в дадения пример не се изисква, но дори да се изисква-
ше, това би било оправдано, защото, за разлика от вдига-
нето на тежести, предишният опит има пряко отноше-
ние към качественото изпълнение на работата. Същото 
важи и за изискването за умения за работа със счетовод-
ни документи. 

Следователно ако изискването за вдигане на тежести 
от 80 кг, макар и дискриминационно към жени и възрастни 
хора, тъй като не им позволява да кандидатстват за обя-
вената позиция, беше необходимо за правилното извърш-
ване на касиерската работа, то тогава то нямаше да е 
непряко дискриминационно. И обратното – в дадения при-
мер, тъй като няма никаква необходимост от това касие-
рите да могат да вдигат такива тежести, изискването е 
непряка дискриминация, която не може да бъде оправдана 
и следователно подлежи на санкция от закона. 
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Член 4, ал. 3 от ЗЗДискр позволява обективното, ге-
нерално оправдаване на непряката дискриминация. Непря-
ката дискриминация е оправдавана, тоест ненаказуема 
винаги когато е осъществена „с оглед на законова цел и сред-
ствата за постигане на целта са подходящи и необходими“.

За експерти

Правилно АССГ прилага тази генерална, обща раз-
поредба, допускаща оправдаването, и изтъква отлики-
те с пряката дискриминация, където генералното оп-
равдаване е недопустимо:

„За разлика от пряката дискриминация, непряката 
дискриминация, без оглед на защитения признак, винаги 
(получер наш – бел.ред.) е допустимо да бъде оправдавана 
с преследването на законна цел и пропорционалност на 
средствата за постигането ѝ.“47

Така се произнася и СЕС по делото CHEZ, касаещо 
поставянето на уреди, измерващи електропотребле-
нието, на недостъпна височина в квартал с предимно 
ромско население. СЕС на първо място изследва дали дру-
жеството, поставящо електроизмервателните уреди, 
преследва с действията си законна цел. След като ус-
тановява, че целта е законна, СЕС постановява, че на 
следващо място следва да бъде установено дали няма 
по-слабо ограничаващи и по-пропорционални мерки за 
постигането на тази цел48. Не би било възможно опра-
вдаването на непряката дискриминация в този случай, 
ако се установи, че извършителят е имал на разположе-
ние по-щадящи мерки, които постигат преследваната 

47 Решение № 6623 от 05.12.2012 г. по адм. д. № 2954/2012 г. на АССГ, II отд., 31. с-в.
48 СЕС, решение по дело № C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD v. Komisia za 

zashtita ot diskriminatsia [GC], от 16.07.2015 г.
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цел с по-малка принуда и запазват в по-голяма степен 
достойнството на засегнатите хора.

С други думи, за да е оправдана непряката дискри-
минация, авторът на привидно неутралната разпоредба, 
критерий или практика, трябва да докаже, че преследва за-
конна цел и няма по-щадящ за засегнатите начин за пости-
гането ѝ.

Какво е законна цел, е въпрос, който само привидно е 
лесен. Много хора биха казали, че това е цел, която не про-
тиворечи на закона. Този отговор обаче е твърде лесен. 
Какво, ако целта не противоречи на закона, но противо-
речи на морала? Забележете, че в английския текст на ан-
тидискриминационните директиви на ЕС (вж. в предговора 
кои са те) е употребен изразът legitimate aim, който може 
да се преведе като „законна цел“, но също така и като „оп-
равдана цел“ – причина, съобразена със справедливостта. 
Тогава законна цел ли ще е критериите за назначаване на 
пожарникари да са свързани с физически характеристики, 
на които в повечето случаи биха отговаряли мъжете, но не 
и жените? Ръководството на пожарната служба може на-
глед разумно да сочи, че физическата сила е необходима на 
пожарникарите. От друга страна, би могъл да се постави 
въпросът колко точно физическа сила е необходима и дали 
тази на повечето мъже е достатъчна, но ненужно голяма 
с оглед на обичайните задачи на пожарникарите. Ето защо 
дали целта е била законна и оттам – дали непряката дис-
криминация е била оправдана, трябва да се изследва във 
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всеки случай отделно, като в някои случаи решението ще 
зависи основно от ценностите на съда или КЗД.

На второ място, както вече посочихме, за да е оправ-
дана непряката дискриминация, средствата за постигане 
на законната цел следва да бъдат „подходящи и необходи-
ми“. Това означава, че извършителят е нямал на разполо-
жение по-щадящи мерки, които постигат преследваната 
законна цел с по-малка принуда и запазват в по-голяма 
степен достойнството на засегнатите хора. За да се пре-
цени това, би било достатъчно да се отговори на въпроса 
може ли същата цел да се постигне с по-малки, по-щадящи 
средства или с други средства, които не засягат хората по 
същия начин. Ако може, значи средствата не са подходящи 
и необходими.

Умисълът

Както при пряката дискриминация, умисълът не е 
от значение за установяването на непряка дискриминация. 
Дали извършителят е целял, или не да постави дадена гру-
па в по-неблагоприятно положение, е без значение. Доста-
тъчно е несъразмерното засягане на група, причинено от 
привидно неутрална практика или разпоредба, да е налице 
и да не преследва законна цел или, ако преследва такава, да 
го прави със средства, които не са подходящи и необходими.

За експерти

ВАС е категоричен в тази насока:
„Това е така, защото фактическият състав на пря-

ката дискриминация (чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр) не изисква 
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съзнание у дееца нито за причинната връзка между пред-
ставата му за защитения признак и поведението му, нито 
за причинната връзка между последното и неблагоприят-
ното третиране, т.е. не изисква умисъл за дискриминация. 
Още по-малко изисква такъв съставът на непряката дис-
криминация (чл.4, ал. 3 от ЗЗДискр), който изобщо не съ-
държа субективен елемент.“49

49 Решение № 6808 от 25.05.2009 г. по адм. д. № 4469/2009 г. на ВАС, 5-чл. с-в, II 
колегия.
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Глава 6

Тормоз  
(чл. 5 във вр. с § 1, т. 1 от ДР)

Най-важното накратко

Тормоз е всяко поведение – думи, жестове или друго, 
било действие или бездействие, – което е свързано със за-
щитен признак и води до накърняване на достойнството и 
унизяване на жертвата. Така тормоз би било да наречеш 
ромите от трибуната на Народното събрание „озверели 
човекоподобни“, да покажеш среден пръст на гей двойка на 
улицата, да изправиш ученичка с мюсюлманска забрадка 
пред целия клас и да я подиграваш, че носи облеклото на 
религията си, и други подобни..

ЗЗДискр

Чл. 5. Тормозът на основа на признаците по чл. 4, ал. 1 
[…] се [смята] за дискриминация.

[…]
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
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, при-
низяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда.
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Наднационални норми

Директива 2000/43/ЕО – член 2, пар. 1 и 3
Директива 2000/78/ЕО – член 2, пар. 1 и 3
Директива 2004/113/ЕО – член 2, пар. 1, б. в);  
член 4, пар. 3
Директива 2006/54/ЕО – член 2, пар. 1, б. в) и пар. 2, б. а)

Подобно на „дискриминация“, думата „тормоз“ има 
както общоупотребимо, така и стриктно правно значе-
ние. Честа грешка, която много хора правят, е да приемат, 
че забраната за тормоз в ЗЗДискр е забрана за всяко пове-
дение, което те самите определят като тормоз в общия 
смисъл на думата в ежедневието си – съсед, с когото има-
те препирни за силна музика; състудент, който открито 
ви опонира поради лична неприязън; спор със служители на 
дадена институция заради наложена глоба и т.н. В дейст-
вителност обаче „тормозът“ в ЗЗДискр е дискриминационен 
тормоз и на него му е дадено специално определение. Какво 
представлява той и какви са съставните му елементи?

Съставни елементи на понятието

На първо място, тормозът е поведение. В случая ду-
мата „поведение“ трябва да се разбира широко, в смисъла 
на „деяние“ – това може да бъде действие, а може да бъде и 
бездействие. При действието някой активно прави нещо – 
казва ви нещо, изпраща някакво послание, въздейства физи-
чески върху вас или ваши вещи и т.н. При бездействието да-
деният човек е пасивен – той не говори с вас; не върши нещо, 
което е задължен и би трябвало да свърши; не реагира, ко-
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гато трябва да ви допусне да преминете през определено 
място или да влезете в определено помещение или сграда; 
не ви обръща внимание, когато би трябвало да ви обслужи, 
и др. Поведението при тормоза, както казва определението 
в ЗЗДискр, може да е физическо или словесно – това е без 
значение. Всякакво по вид поведение е годно да представля-
ва тормоз.

На второ място, за да е налице дискриминационен 
тормоз, това поведение трябва да е нежелано. Това е пове-
дение, което вие оценявате като нежелано. Вашето лично, 
субективно възприятие е от съществено значение и тряб-
ва да бъде обсъдено от КЗД или съда при преценката на 
това осъществен ли е тормоз, или не. Повече по този въ-
прос ще кажем по-долу.

На трето място, тормозът е не какво да е нежела-
но поведение (действие или бездействие, изразено физи-
чески или словесно), а такова на основата на защитените 
признаци, както казва ЗЗДискр. „На основата на“ следва да 
се разбира в смисъл, че нежеланото поведение е свързано 
с признака, включва признака или по някакъв начин прави 
препратки към него. Изразът „на основата на“ не следва 
да се тълкува в смисъла на това, че признакът следва да е 
причината за нежеланото поведение. Достатъчно е, както 
посочихме, нежеланото поведение да е свързано с признака. 
За да илюстрираме тази отлика, ще дадем следния пример: 
обиди или друга вербална агресия, несвързана с ваш защи-
тен признак, неспоменаваща ваша лична характеристика 
дори и непряко, от съсед поради негови претенции, напри-
мер към част от вашето дворно място, не биха били дис-
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криминационен тормоз. Ако обаче този съсед използва оби-
ди, макар и отново по повод вашия имотен спор, свързани 
с това, че сте мюсюлманин или пък ром, то тези му обиди 
биха съставлявали незаконен тормоз по ЗЗДискр. Както 
виждате, извършителят може да е мотивиран от някаква 
друга причина, несвързана със защитения признак – в посо-
чения пример това е имотен спор, но щом използва защитен 
признак, за да ви унижи, то това е тормоз.

На четвърто място, за да е тормоз нежеланото по-
ведение, трябва да има за цел или за резултат накърняване 
на достойнството на засегнатото лице и създаване за него 
на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застра-
шителна среда. Тук е важно да отбележим, че не е нужно 
извършителят непременно да е имал за цел да навреди на 
жертвата. Достатъчно е дори и да не е целял това, резул-
татът да е такъв. С други думи – за да е налице тормоз, 
достатъчно е той/тя действително да ви е навредил, без 
да е искал непременно това. Така в горепосочения пример, 
използвайки обиди, свързани с това, че сте ром например, 
вашият съсед преминава границата на обикновения спор и 
безобидните подмятания в един такъв спор, защото ата-
кува ваша съкровена и отличителна черта, а именно етни-
ческата ви принадлежност. В резултат от тези му обиди 
вашето достойнство е накърнено и ви е причинена обида. 
Няма значение, че той не е целял да ви тормози по този 
начин, а нещо друго – например да ви накара да промените 
мнението си по вашия имотен спор. Важното е, че на прак-
тика е осъществил тормоз.
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И обратното – може деецът да е целял да унижи и да 
създаде среда на неприемане за жетвата, например сред 
останалите съседи. Това би било достатъчно, за да е осъ-
ществен тормоз, без значение дали тази цел е постигната 
и е прераснала в резултат.

За експерти

Така ВАС правилно се произнася, че:
„Умисъл […] изисква дискриминацията под формата на 

тормоз, във формалния си […], не и в резултатния си със-
тав […]“50

Нещо повече, за да е налице тормоз (в резултатна-
та му форма), не е необходимо резултатът от деяние-
то да е действително настъпил. АС – Бургас правилно 
постановява, че:

„…за съставомерността на деянието не е необходимо 
деецът пряко да цели създаване на враждебна, принизява-
ща, унизителна, обидна или застрашителна среда – дос-
татъчно е изявлението да е от естество да причини така 
очертания в нормата на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДскр. недопус-
тим правен резултат.“51

АССГ също е категоричен, че целта не е абсолют-
но изискуема, а само алтернативно и е достатъчно де-
янието да е годно, т.е. да е от характера да доведе до 
накърняване на достойнството на лицето и да създа-
де враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или за-
страшителна среда:

„Безспорно текстът на обявата представлява не-

50 Решение № 6808 от 25.05.2009 г. по адм. д. № 4469/2009 г. на ВАС, 5-чл. с-в, II 
колегия.

51 Решение № 564 от 23.03.2018 г. по адм. д. № 1786/2017 г. на АС – Бургас, 17. с-в.
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желано поведение, изразено писмено, което дори и да не 
е имало за цел, то думите в контекста и ситуацията, в 
която са използвани [са довели] до създаването на нетър-
пима и нетърпяща ги среда на основата на етническата 
им принадлежност.“52

Някои други въпроси от значение

Оправдаването – невъзможно

Забраната за извършване на тормоз е абсолютна. Ни-
какви изключения от този принцип не са допустими. Опра-
вдаването е невъзможно. ВАС е категоричен по тази тема:

„Ирелевантно за осъществяването на тормоз е закон-
ната цел, която В., видно от обясненията му пред Комисията 
и изложеното в жалбата, счита, че преследва, а именно раз-
криването на незаконосъобразни действия на двамата мона-
си. Забраната за тормоз по закон е абсолютна. Това означава, 
че третиране, което накърнява достойнството на човека и 
създава враждебна среда не може да бъде оправдано дори със 
законна цел.“53

Сравнител не е необходим

При тормозът сравнител не е необходим – не е нуж-
но да се сравнява дали лицето, което твърди, че е жертва 
на тормоз, е било третирано по-неблагоприятно в сравне-
ние с друго лице, което не носи защитения признак. Поради 
това и тормозът е обособен като отделна, самостоятел-
на форма на дискриминация и има отделно определение в 

52 Решение № 362 от 20.01.2014 г. по адм. д. № 9700/2013 г. на АССГ, II отд., 30. с-в.
53 Решение № 4227 от 31.03.2010 г. по адм. д. № 13361/2009 г. на ВАС, VII отд.
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Закона от определението, дадено за пряката дискримина-
ция. Доколкото дадено поведение е на основата на защитен 
признак и като такова унизява достойнството и създава 
враждебна среда за човека, налице е тормоз, независимо 
дали всички останали са тормозени също, или не. Това е 
така, тъй като тормозът сам по себе си е укорим поради 
тежкия му ефект върху човешкото достойнство.

За експерти

Така АС – Бургас постановява, че наличието на срав-
нител е неотносимо към установяването на тормоз:

„Във връзка с възражението за липса на сравнител 
следва да се посочи, че различното третиране е иреле-
вантно за преценката относно наличието на тормоз по 
смисъла на ЗЗДискр […] достатъчно [е] да се установи не-
желано поведение, свързано с някой от посочените в чл. 4 
от същия закон признаци, имащо за цел или водещо до на-
кърняване достойнството на определено лице или група 
от хора и/или създаване на враждебна обидна или застра-
шителна среда.“54

Личните възприятия на жертвата са важни

Определението за тормоз, дадено в Закона, започва с 
това, че той е „всяко нежелано поведение“. Ето защо винаги 
трябва да се има предвид, че за установяването на наруше-
ние на забраната за тормоз личното, субективно възприя-
тие на лицето, което твърди, че е жертва на тормоз, не е 
без значение. Напротив, то е съществен елемент от тор-

54 Решение № 564 от 23.03.2018 г. по адм. д. № 1786/2017 г. на АС – Бургас, 17. с-в.
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моза и трябва да бъде вземано предвид при преценката дали 
такова нарушение е било осъществено.

Така например расистка шега от колега на работно-
то място може и да няма за цел да обижда лице, което е от 
друг, различен от този на извършителя етнос, но ако ре-
зултатът е такъв, че засегнатото лице се почувства при-
низено или в среда, която е недружелюбна към него, би бил 
налице осъществен тормоз.

Тук идва и мястото на разумната преценка от стра-
на на съда или КЗД, който трябва да отчита кога е явно от 
гледна точка на житейската логика, че дадени думи унижа-
ват достойнството на човека.

Контекстът и публичността също са от 
значение

Контекстът, в който е извършено деянието, е от 
съществено значение за наличието на тормоз. Така напри-
мер ВАС постановява, че „публичността на деянието е един 
от основните фактори, допринасящи съществено за униже-
нието и за създаването на враждебна, срамна и унизителна 
среда“55.

В друго свое решение ВАС е категоричен, че широкото 
публично отразяване на извършеното деяние съществено 
увеличава неговия потенциал да увреди жертвите, а така 
също и да стереотипизира цяла група, определена от защи-
тен признак:

„Първоинстанционният съд законосъобразно е приел, че 
излъчените кадри на група хора от ромски произход, де-

55 Решение № 4227 от 31.03.2010 г. по адм. д. № 13361/2009 г. на ВАС, VII отд.



БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ 87

монстриращи безадресна агресия и противообществе-
но поведение, типизира етноса като цяло и обективира 
елементите на фактическия състав на чл. 5 от ЗЗДис-
кр. във вр. § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр. Влиянието на теле-
визионните емисии върху общественото съзнание може 
да доведе до изграждане на компактен негативен образ 
на ромската общност и представлява нарушение на за-
браната за създаване на враждебна и обидна среда.“56

АССГ от своя страна счита, че публичните деяния не-
минуемо „по своята същност целят и потенциално могат да 
повлияят на обществените нагласи“57.

КЗД също отчита публичността като съществен 
фактор:

„Вътрешно присъщата на медиите роля е да сформират 
нагласи и мнение в широката общественост по различ-
ни въпроси, заради това коментари като процесните, 
направени в медията, публикувани на сайта […], по своя-
та същност целят и потенциално могат да повлияят 
на обществените нагласи. […]“58

Така се произнася и АС – Бургас, който освен публич-
ното разгласяване на деянието, отчита и друг фактор за 
укоримостта му – качеството, в което извършителят 
върши деянието:

„При определяне на наказанието е отчетена от КЗД 
степента на обществена опасност на нарушението, 

56 Решение № 1476 от 04.02.2010 г. по адм. д. № 14286/2009 г. на ВАС, 5-чл. с-в,  
II колегия.

57 Решение № 756 от 10.02.2016 г. по адм. д. № 3489/2015 г. на АССГ, II отд., 31. с-в.
58 Решение № 250 от 21.10.2013 г. по пр. № 201/2011 г. на КЗД, 5-чл. с-в.
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обусловена от публичността на изявлението – то е на-
правено по време на пленарно заседание, излъчено от ме-
диите, и е достигнало до много широк кръг от хора. Изя-
влението е направено от жалбоподателя в качеството 
на председател на ПГ на Патриотичния фронт и изра-
зява не само неговата позиция, но и на политическите 
партии от състава на тази парламентарна група, кое-
то разкрива по-висок потенциал думите му да уронят 
достойнството на определената по етнически признак 
група от хора, към която е насочено.“59 

59 Решение № 564 от 23.03.2018 г. по адм. д. № 1786/2017 г. на АС – Бургас, 17. с-в.
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Глава 7

Сексуален тормоз  
(чл. 5 във вр. с § 1, т. 2 от ДР)

Най-важното накратко

За сексуалния тормоз важи всичко, което казахме за 
тормоза в предходната глава, с тази разлика, че е свързан 
не със защитен признак, а с поведение със сексуален харак-
тер. Сексуален тормоз е колега на работното ви място да 
отправя към вас нежелани сексуални предложения. Сексуа-
лен тормоз е също сексуалното докосване, когато не е със 
съгласието на другия. Този вид тормоз може да засяга как-
то жени, така и мъже, а извършител може да бъде както 
мъж, така и жена, без значение от кой пол е засегнатото 
лице.

ЗЗДискр

Чл. 5. […] [С]ексуалният тормоз, […] се [смята] за 
дискриминация.

[…]
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
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, уни-
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зителна или застрашителна среда и, в частност, когато 
отказът да се приеме подобно поведение или принудата 
към него може да повлияе на вземането на решения, зася-
гащи лицето.

Наднационални норми

Директива 2004/113/ЕО – член 2, б. г); член 4, пар. 3
Директива 2006/54/ЕО – преамбюл, съображение 6; 

член 2, пар. 1, б. г) и пар. 2, б. а)

Подобно на тормоза, сексуалният тормоз е са-
мостоятелна форма на дискриминация. ЗЗДискр дефинира 
тормоза като „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, при-
низяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда“. 
Сексуалният тормоз съдържа всички тези елементи на 
тормоза, за които говорихме в главата за тормоз по-горе. 
Специфичното при него е, че има сексуален характер. Той е 
такова нежелано поведение, което е от сексуално естест-
во. Въпреки че е много сходен с тормоза, сексуалният тор-
моз е самостоятелна форма на дискриминация. Причината 
да бъде изведен в самостоятелна категория, е широкото 
му разпространение в обществата и особено увреждащият 
му характер. Директива 2006/54/ЕО отчита този увреж-
дащ характер на тормоза и сексуалния тормоз и постано-
вява следното: 
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„Тормозът и сексуалният тормоз противоречат на 
принципа за равно третиране на мъжете и жените и предста-
вляват дискриминация, основана на пола, за целите на насто-
ящата директива. Тези форми на дискриминация се проявя-
ват не само на работното място, но също така и в контекста 
на достъпа до заетостта, професионалното обучение и пови-
шението. Поради това те следва да бъдат забранени и подло-
жени на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.“60

За установяването на сексуален тормоз отново не е 
необходимо да има сравнител. Сексуалният тормоз е вся-
кога незаконен, без значение дали и други хора в сравнима 
ситуация са сексуално тормозени, или не.

Сексуалният тормоз може да засяга както мъже, 
така и жени, а деец, независимо от пола на мишената на 
поведението, може да бъде както мъж, така и жена. Ключо-
вото е, че дадено лице проявява унижаващо ви поведение от 
сексуален характер.

Както при тормоза, сексуалният тормоз може да 
бъде извършен и с думи, и с физически действия. В този сми-
съл сексуален е тормозът, при който колега на работното 
ви място отправя към вас нежелани сексуални предложе-
ния. Тормоз е и сексуалното докосване, когато не е пожела-
но по недвусмислен начин. Никой не трябва предварително 
да казва изрично, че не желае да бъде докосван по сексуален 
начин. Нещо повече – че едно поведение е нежелано, може и 
да не се изрази недвусмислено с реч. Достатъчно за целта 
е например, че лицето, към което са отправени сексуални-
те коментари, напуска мълчаливо стаята, за да може да се 

60 Вж. Директива 2006/54/ЕО, съображение 6 от преамбюла.
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заключи, че не приема това поведение. Това е особено важно 
в контексти, в които извършител и жертва са в положение 
на ръководител и подчинен.

Въпреки че антидискриминационните директиви 
поставят сексуалния тормоз предимно в контекста на 
работната сфера, българският закон не въвежда такова 
ограничение. Следователно сексуалният тормоз е възмо-
жен и в извънработен контекст, като например нежела-
но сексуално поведение на публични места. Този подход на 
българския ЗЗДискр е прогресивен и в интерес на жертви-
те. Той може да е от голямо значение в случаите, в които 
такова сексуално поведение на публични места не пред-
ставлява престъпление по смисъла на Наказателния ко-
декс, но въпреки това е нежелано от жертвата, накърнява 
достойнството ѝ и създава обидна среда за него/нея. Ако 
ЗЗДискр не предвиждаше наказание за сексуалния тормоз 
извън работното място, то тогава формите на сексуа-
лен тормоз на публични места, които не са престъпления 
по НК, но въпреки това са увреждащи и нежелани от жерт-
вите, биха останали несанкционирани и оттам – напълно 
позволени. Подобен подход не би могъл да бъде допуснат в 
едно демократично общество.
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Глава 8

Подбуждане към дискриминация 
(чл. 5 във вр. с § 1, т. 5 от ДР)

Най-важното накратко

Подбуждане към дискриминация е, ако хазяин укаже на 
брокер на недвижими имоти да не отдава апартамента 
му на чернокожи хора или гей двойки или ако брокер склони 
хазяин да не отдава апартамента му на същите. Подбуж-
дане е и ако управител на фирма инструктира отдела по 
човешки ресурси да не наема роми. Общото между всички 
тези примери е, че и хазяинът, и брокерът, а така също и 
управителят целят да подбудят не към какво да е, а към 
дискриминация.

ЗЗДискр

Чл. 5. […] [П]одбуждането към дискриминация […] се [смя-
та] за дискриминация.

[…]
§ 1. По смисъла на този закон:
[…]
5. „Подбуждане към дискриминация“ е пряко и умишлено 

насърчаване, даване на указание, оказване на натиск или 
склоняване към извършване на дискриминация.
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Наднационални норми

Директива 2000/43/ЕО – член 2, пар. 4
Директива 2000/78/ЕО – член 2, пар. 4
Директива 2004/113/ЕО – член 4, пар. 4
Директива 2006/54/ЕО – член 2, пар. 2, б. б)

Подбуждането към дискриминация е друга самостоя-
телна форма на дискриминация. То е дефинирано като са-
мостоятелно правонарушение, тъй като има ключова роля 
в разпространението на неравното третиране. Не е въз-
можна ефективна борба с дискриминацията, ако не се санк-
ционират онези, които посаждат дискриминацията дори 
там, където не я е имало.

ЗЗДискр определя подбуждането към дискримина-
ция като пряко и умишлено насърчаване, даване на указа-
ние, оказване на натиск или склоняване към извършване на 
дискриминация. Нека разгледаме тази дефиниция част по 
част.

Съставни елементи на понятието

Действие, насочено към извършване на 
дискриминация

На първо място, за да е налице подбуждане към дис-
криминация, трябва да е извършено определено действие в 
една от посочените от Закона форми – насърчаване, даване 
на указание, оказване на натиск или склоняване. Извърши-
телят трябва да стори поне едно от тези неща. Не всяко 
оказване на натиск или склоняване обаче ще представля-
ва подбуждане. За да съставляват подбуждане, описаните 
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действия трябва да са насочени към извършване на дискри-
минация. Тоест извършителят да оказва натиск, да насър-
чава, да дава указание или да склонява другиго не към какво-
то и да е, а към това този някой да извърши дискриминация 
в една от формите ѝ по ЗЗДискр – пряка, непряка, тормоз 
или друго. Например ще бъде подбуждане към дискримина-
ция, ако хазяин укаже на брокер на недвижими имоти да не 
отдава апартамента му на чернокожи хора или на гей двой-
ки или ако брокер склони хазяин да не отдава апартамента 
му на същите. Такова противоправно указание ще е налице, 
ако управител на фирма инструктира отдела по човешки 
ресурси да не наема роми.

Не е необходимо подбуждането към извършване на 
дискриминация да е довело до резултат. Тоест Законът не 
изисква подбуденият реално да е извършил дискриминация 
в резултат от подбуждането на подбуждащия, за да е нали-
це закононарушение.

Не е необходимо и подбуждането да има конкретен, 
установим адресат. С други думи, не е нужно да е установе-
но кой е човекът, който подбуждащият иска подбуденият 
да дискриминира.

За експерти

Така СГС поправя порочно произнасяне на СРС и при-
ема, че „[н]е може да […] възприеме становището [на район-
ния съд], че изказванията трябва да бъдат насочени сре-
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щу конкретно лице“61, за да е налице подбуждане. Да бъде 
прието схващане, че подбуждащият трябва да посочи 
конкретно лице, за да е налице подбуждане по смисъла 
на ЗЗДискр, би преградило възможността „[законът] да 
се прилага и при подбуждане срещу [цели] общности, което 
е и най-разпространеното в обществената практика“62. 
Това произнасяне на СГС осигурява ефективно приложе-
ние на разпоредбата на ЗЗДискр. Ефективно приложение 
на тази норма е да не бъде допускано тя да се превърне 
в една куха разпоредба, лишена от действие в съвремен-
ния контекст на стигматизация на цели групи от обще-
ството. Така СГС изпълнява целта на ЗЗДискр да оси-
гури „ефективна защита срещу дискриминацията“ (чл. 2, 
т. 3 от ЗЗДискр); изпълнява и целта на антидискрими-
национното право на ЕС. Както посочва Илиева (2009b), 
практиката на СЕС по антидискриминационното право 
на ЕС се „основава на фундаменталния „принцип на ефек-
тивността на общностното право“63. Така СЕС приема, 
че „всяка мярка, предприета от държавна-членка с оглед 
спазване на норми на общностното право – като принципа 
на равно третиране на мъжете и жените – трябва да бъде 
ефективна“64.

61 Решение от 13.03.2008 г. по г. д. № 3371/2007 г. на СГС. Цит. по Комисия 
за защита от дискриминация. (2011). Антидискриминационно право – 
гражданскоправни аспекти на защитата от дискриминация (Учебен модул I). 
София: Достъпно в интернет на адрес: http://www.kzd-nondiscrimination.com/
progress2010_2011/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=41.

62 Пак там.
63 СЕС, решение по дела № C-46/93 и C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA v. Bundesrepub-

lik Deutschland and The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame 
Ltd and others, от 05.03.1996 г. Цит. по Илиева (2009b), с. 14.

64 СЕС, решение по дела № C-231/06 до C-233/06, Office national des pensions v Emili-
enne Jonkman (C-231/06) and Hélène Vercheval (C-232/06) and Noëlle Permesaen v. Office 
national des pensions (C-233/06), от 21.06.2007 г.

http://www.kzd-nondiscrimination.com/progress2010_2011/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=41
http://www.kzd-nondiscrimination.com/progress2010_2011/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=41
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Умисъл

На второ място, за да е налице подбуждане, извърши-
телят трябва да е действал с умисъл – „пряко и умишлено“ 
по думите на Закона. С други думи, извършителят е целял 
съвсем конкретно да стори именно това – да подбужда, да 
насърчава някого да дискриминира. Умисълът е важен еле-
мент с оглед на доказването на подбуждането към дискри-
минация пред КЗД или съда.

За наличието на умисъл може да се съди и по конте-
кста и естеството на самите изявления. Често пъти съ-
щината на изреченото от извършителя е толкова пока-
зателна, че неговата защита, като например обяснения в 
смисъла на това, че целта му не е била да подбужда, губят 
всякаква тежест. Действията също са показателни.

Така подбуждащи изявления, направени в предвари-
телно записано и монтирано телевизионно предаване, 
трудно биха били случайни, спонтанни и необмислени. Ав-
торът на предаването е в най-добро положение внимател-
но да прецени естеството на думите си и да ги премахне 
от подготвения за излъчване материал, ако не съответ-
стват на намеренията му. 

За експерти

Относимо към въпроса за подбуждането е реше-
нието на ЕСПЧ по делото Перинчек срещу Швейцария65. 
Съгласно решението на Съда по това дело политически 
речи, които пораждат омраза на основата на религиоз-

65 ЕСПЧ, решение по делото Perinçek v. Switzerland (жалба № 27510/08) от 17 
декември 2013 г.



КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО98

ни, етнически или културни предразсъдъци, заплашват 
социалния мир и политическата стабилност в демо-
кратичните държави66. Критерият на ЕСПЧ дали спор-
ната реч съставлява лишена от защита злоупотреба 
със свободата на изразяване по смисъла на член 17 от 
Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), 
е нейното естество, от което се извежда нейната цел. 
Нарочни, отделни доказателства за умисъл Съдът не 
търси. Той извежда наличието или отсъствието на 
такава цел единствено от съдържанието на самите 
изказвания и от техния контекст67. ЕСПЧ не обсъжда 
доказателства за целта на изказванията извън сами-
те тях и начина, по който са направени. Определяща 
за целта на говорителя е годността на изказванията 
му да провокират омраза, т.е. техния характер. За да 
се прецени изказването, Съдът изрично взема предвид 
всички обстоятелства по случая в тяхната цялост68. 
Изказванията, които са „самоцелно обидни“ и оскърби-
телни и подхранват неуважение или омраза, са злоупо-
треба в обхвата на член 17 и не се ползват със защита 
по член 10, гарантиращ свободата на изразяване69.

66 Пак там, § 46.
67 Пак там, § 52.
68 Пак там, § 101.
69 Пак там, § 109.
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Някои други въпроси със значение за това 
нарушение

Оправдаването не е възможно

Забраната за подбуждане е абсолютна. Подбуждане-
то не може да бъде оправдано, било то и с преследването на 
законна цел.

Сравнител

За разлика от пряката дискриминация например, при 
подбуждането е без значение дали има разлика в третира-
нето в сравнение с друг индивид или група. Подбуждането е 
всякога противозаконно, независимо дали извършителят е 
подбуждал, или не към дискриминация и други хора. 
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Глава 9

Колизия между правото на  
свобода от дискриминация и 

правото на свобода на изразяване

Най-важното накратко

И свободата на изразяване, и свободата от дискрими-
нация са основни права. Понеже дискриминацията може да 
се извърши и с изразяване – с реч, образи и друго – тези 
две права понякога могат да си противоречат и да поро-
дят въпроса кое е по-важно от другото и кое трябва да 
се защити. Отговорът на този въпрос е, че всяко от две-
те права може да търпи ограничения в полза на другото 
в зависимост от конкретните обстоятелства. Едно оба-
че е сигурно – речта на омразата никога не се ползва със 
защита.

Нарушенията на забраните за тормоз, сексуален 
тормоз и подбуждане към дискриминация в ЗЗДискр са или 
биха могли да бъдат деяния, осъществени чрез слово, чрез 
реч – думи и послания. Те може да се реализират устно или 
писмено, в обида на улицата, в интервю по телевизията, с 
писмена заповед от началник към подчинен, с публикувана 
във вестник статия, с авторска книга, с публикация в ин-
тернет, без значение дали под формата статия в сайт, на 
публикация в социална мрежа, или на коментар под таки-
ва материали, както и без значение дали с реч, или с образ 
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(снимка, рисунка или графика) – всички тези и други въз-
можни форми на изразяване са годни да осъществят споме-
натите три нарушения на Закона.

Това, което забраняват нормите за тормоз, сексу-
ален тормоз и подбуждане в ЗЗДискр, може да се обобщи с 
популярното понятие реч на омразата или, както го нарича 
българският Конституционен съд в практиката си – враж-
дебна реч. Това понятие не е юридическо и единственото му 
определение в международното право може да се намери в 
един препоръчителен („мек“) стандарт. Става дума за Пре-
поръка № R (97) 20 на Комитета на министрите на Съ-
вета на Европа до държавите членки относно „речта на 
омразата“, приета на 30 октомври 1997 г. В самото начало 
на приложението към тази препоръка речта на омразата е 
определена като термин, „който трябва да се разбира като 
обхващащ всички форми на изразяване, които разпростра-
няват, подбуждат, популяризират или оправдават расова 
ненавист, ксенофобия, антисемитизъм или други форми 
на омраза, основани на нетолерантност, включително: не-
толерантност, изразявана чрез агресивен национализъм и 
етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу мал-
цинства, мигранти и хора с имигрантски произход“70.

Често пъти обаче срещу търсенето на отговорност 
от извършилите на такива нарушения, а и не само, можем 
да чуем критиката, че санкциите за речта на омразата 
ограничават или направо отнемат свободата на изразява-

70 Достъпна в интернет на адрес: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearch-
Services/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680505d5b, както и на 
български език на адрес: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/documents/
external/coe_documents/coe_rec_no._r_(97)_20_hate_speech_[bg].pdf.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680505d5b
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680505d5b
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/documents/external/coe_documents/coe_rec_no._r_(97)_20_hate_speech_[bg].pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/documents/external/coe_documents/coe_rec_no._r_(97)_20_hate_speech_[bg].pdf
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не (често наричана и „свобода на словото“). Това е сериозно 
възражение, предвид факта, че свободата на изразяване е 
една от основните човешки свободи. Правото на всеки чо-
век да се изразява свободно, без ограничения, е основно чо-
вешко право, признато както от Конституцията на Репу-
блика България, така и от редица международни договори, 
по които държавата ни е страна, като например член 10 от 
ЕКПЧ, член 19 от МПГПП и др.

Как стоят нещата в тези случай? Отменя ли свобо-
дата на изразяване правото на защита от дискриминация? 
А отменя ли правото на защита от дискриминация свобо-
дата на изразяване?

Тази дилема е дълбок въпрос на ценности и отговорът 
зависи от това кое човек цени повече – дали свободата на 
говорителя да изказва мислите си както намери за добре, 
или непокътността на достойнството на публиката му71. 
Повечето специалисти, не само от сферата на правото, а 
от всички обществени науки, се намират на различни по-
зиции в този дебат – от едната му крайност до другата.

Преобладаващият възглед в света, застъпен в редица 
международни договори не само на ООН, но също и на ЕКПЧ 
(член 10 § 2) и Американската конвенция за правата на чо-
века (Пакта от Сан Хосе, Коста Рика, член 13 § 2), е, че сво-
бодата на изразяването е основно човешко право, но то не 
е абсолютно и подлежи на ограничения в тясно определе-
ни случаи. Единствен изразител на международно ниво на 

71 Повече по този въпрос вж. в Belavusau, U. (2010). Judicial Epistemology of Free 
Speech Through Ancient Lenses. International Journal for the Semiotics of Law – Revue 
Internationale De Sémiotique Juridique, 23(2), pp. 165-183. doi:10.1007/s11196-010-
9147-z.
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възглед, застъпващ се за много по-широка свобода на изра-
зяването, е Конституцията на Съединените американски 
щати и съответно правната доктрина и съдебната прак-
тика в САЩ. Трябва да се отбележи обаче, че макар Консти-
туцията на САЩ да не предвижда никакви ограничения за 
свободата на изразяване, тоест да третира тази свобода 
като абсолютна, доктрината и практиката в САЩ пред-
виждат известни ограничения.

България е сред държавите, които по силата не само 
на вътрешното си законодателство, но и на международ-
ното право могат да се намесват в свободата на изразя-
ване. От една страна, това право на държавата е силно 
ограничено, но от друга, в определени случаи, може дори да 
е задължително. Дискриминацията е едно от нещата, кои-
то биха могли да направят намесата на държавата в това 
основно право задължителна.

Наднационални норми

Европейска конвенция за правата на човека
ЧЛЕН 10
Свобода на изразяването на мнение
1. Всеки има право на свобода на изразяването на мне-

ния. Това право включва свободата на всеки да отстоява 
своето мнение, да получава и да разпространява информа-
ция и идеи без намеса на държавните власти и независимо 
от държавните граници. Този член не забранява държави-
те да подлагат на разрешителен режим радио- и телеви-
зионните компании и производителите на кинематогра-
фична продукция.
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2. Упражняването на тези свободи, доколкото е съ-
проводено със задължения и отговорности, може да бъде 
обусловено от процедури, условия, ограничения или санк-
ции, които са предвидени от закона и са необходими в едно 
демократично общество в интерес на (получер наш – бел. 
ред.) националната и обществената сигурност и на тери-
ториалната цялост, за предотвратяването на безреди-
ци или престъпления, за защитата на здравето и мора-
ла, както и на репутацията или правата на другите, за 
предотвратяване разкриването на информация, получена 
доверително, или за гарантиране авторитета и безпри-
страстността на правосъдието.

ЧЛЕН 17
Забрана на злоупотребата с права
Никоя от разпоредбите на тази Конвенция не може да 

се тълкува като предоставяща правото на някоя държа-
ва, група или лице да осъществява дейност или действия, 
имащи за цел разрушаването на което и да е от права-
та и свободите, предвидени в тази Конвенция, или огра-
ничаването им в по-голяма степен от предвидената в 
Конвенцията.

В практиката си ЕСПЧ последователно застъпва, че 
властите на държавите – страни по Конвенцията, не на-
рушават свободата на изразяване по член 10, пар. 1 на лица, 
които използват дискриминационна реч, тъй като това по-
пада в предвидените изключения на член 10, пар. 2 от ЕКПЧ.
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За експерти

Така в решението си по делото Гюндюз срещу Тур-
ция72 от 2003 г. Съдът подчертава, че упражняването на 
свободата на изразяване трябва да е съобразено със „за-
дълженията и отговорностите“, които я съпровождат, 
и по-специално, що се касае до религиозните вярвания, 
със задължението да не се правят изказвания, които са 
неоснователно обидни за другите и биха накърнили пра-
вата им.

По делото Аксу срещу Турция ЕСПЧ изрично поста-
новява, че „всяко отрицателно стереотипизиране на 
група, когато достигне до определено ниво, е в състоя-
ние да накърни чувството на идентичност на групата 
и чувството за собствена ценност и самоуважение на 
членовете на тази група. В този смисъл то може да бъде 
разглеждано като засягащо личния живот на членове на 
тази група [по член 8 от ЕКПЧ]“73. Отказът на държава-
та да осъди извършителя на соченото деяние, би лишил 
жалбоподателите от ефективно средство на защита и 
би съставлявал нарушение на член 13 от ЕКПЧ.

По делото Вейделанд и други срещу Швеция74 ЕСПЧ 
се произнася, че не е нарушена свободата на изразяване 
на жалбоподателите по член 10 от това, че шведска-
та държава ги е санкционирала за разпространението 
в училище на листовки, в които хомосексуалността е 
обявена за анормална сексуална наклонност, която има 
„морално упадъчен ефект върху обществото“. В лис-

72 ЕСПЧ, решение по делото Gündüz v. Turkey (жалба № 35071/97) от 4 декември 
2003 г.

73 ЕСПЧ, решение по делото Aksu v. Turkey [GC] (жалби № № 4149/04 и 41029/04) от 
15 март 2012 г., § 58.

74 ЕСПЧ, решение по делото Vejdeland and Others v. Sweden (жалба № 1813/07) от 9 
февруари 2012 г.
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товките се навеждат обвинения за разпуснатия живот 
на лицата с хомосексуална ориентация, който бил, спо-
ред авторите им, в основата на разпространението на 
„модерната чума“ – вируса на ХИВ/СПИН. Като изследва 
необходимостта от намесата на държавата в правото 
на изразяване на жалбоподателите, Съдът обсъжда про-
порционалността на наложените им санкции и отчита 
тежестта на тези санкции – макар да са получили при-
съди по наказателни дела и за престъпленията, за кои-
то са осъдени, да се предвиждат до две години затвор, 
на трима от осъдените националният съд е наложил 
наказания, чието изпълнение е отложил, и е наложил 
разумни по размер глоби, а четвърти е наказал с проба-
ция. ЕСПЧ намира тези наказания за пропорционални на 
преследваната законна цел.

Делото Фере срещу Белгия75 е по жалба на председа-
тел на партията „Национален фронт“ (НФ), отговорен 
редактор на нейните писмени материали и собстве-
ник на сайта ѝ. През 1999 – 2001 г. материали на парти-
ята агитират да се установи приоритет за белгийци 
и европейци при наемане на работа, да се репатрират 
имигрантите, центровете за политически бежанци 
да се превърнат в домове за бездомни белгийци, да се 
създадат отделни социалноосигурителни каси за ими-
грантите, да се спре „политиката на псевдоинтегра-
ция“ против „ислямизацията на Белгия“ за „спасение на 
нашия народ от опасността на войнстващия ислям“, 
за приоритет на белгийците и европейците при соци-
алното подпомагане, да се дава убежище само на хора 
от европейски произход, да се препятства трайното 
установяване на семейства от неевропейски произход, 

75 ЕСПЧ, решение по делото Féret v. Belgium (жалба № 15615/07) от 16 юли 2009 г.
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включително като се затегне режимът на придобиване 
на недвижима собственост. Материал, озаглавен „Цен-
тър за бежанци трови живота на жителите“, гласи, че 
такъв център поражда множество безпокойства, като 
шум, отпадъци, свади, придружени понякога от насилие 
и унищожаване на имущество. Друга брошура на НФ с 
надпис: „Дава милостиня с вашите пари“ представя то-
гавашния министър на труда и равните възможности 
като раздаващ банкноти в Мароко. Представен е и пен-
сионер, който излиза от порутена сграда с две банкноти 
и монети, с надпис „Пенсионери, правителството се га-
ври с вас“. По-нататък брошурата гласи: „Затворници на 
крайната левица, либералите са лъжци! Крайната леви-
ца налага своята политика в сферата на имиграцията. 
От всички страни на света Белгия предоставя натура-
лизация най-бързо и най-лесно. Онези без документи – 
незаконни, значи, нарушители – си уреждат статут 
масово. […] [Б]роят на търсещите убежище буквално да 
експлодира […]“ и прочее. Плакат на партията със загла-
вие „Това е племето кускус“ представя забрадена жена 
и мъж с тюрбан, държащи табела с надпис: „Коранът 
казва: Убивайте неверниците, докато не стане велико 
клане“. Отдолу – надпис: „НФ казва НЕ!“. Фере е съден за 
съдържанието на памфлетите като техен автор, от-
говорен редактор и собственик на сайта, чрез който 
са разпространени. В решението си по делото ЕСПЧ се 
произнася, че „свободата на политическия дебат не-
съмнено не е абсолютна по своя характер“76. Съдът на-
мира, че посланието на листовките, „освен да посочи 
културната разлика между белгийците и визираните 

76 ЕСПЧ, решение по делото Féret v. Belgium (жалба № 15615/07) от 16 юли 2009 г.,  
§ 63.
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общности, представя последните като криминогенна 
общност, водена от желание да експлоатира ползите 
от настаняването си в Белгия, а също и прави опит да 
ги осмее“, а подобна реч „е несъмнено годна да генерира 
сред обществото, особено сред по-слабо информира-
ното население, чувства на презрение, отхвърляне или 
дори сред някои омраза по отношение на чужденците“77. 
ЕСПЧ се произнася, че подбуждането към омраза не из-
исква непременно призив за конкретен акт на насилие 
или други престъпни деяния. Посегателствата върху 
личността, извършени с обида, осмиване или клевета 
срещу определени части от населението или конкретни 
групи от него, или подбуждането към дискриминация, 
както в конкретния случай, са достатъчни властите 
да дадат предимство на борбата срещу расистката реч 
пред безотговорната свобода на изразяване, засягаща 
достойнството, дори и сигурността на тези части или 
групи от населението. Политическите речи, които под-
буждат към омраза, основана на религиозни, етнически 
и културни предразсъдъци, представляват заплаха за 
социалния мир и политическата стабилност в демо-
кратичните държави78. Съдът отдава особено внима-
ние на факта, че посланията на Фере са били част от 
платформа на партия в рамките на предизборна кампа-
ния – форма на изразяване, целяща да достигне до елек-
тората в широк смисъл, тоест до цялото население79. 
Съдът намира, че белгийската държава не е нарушила 
правото на Фере по член 10.

77 Пак там, § 69.
78 Пак там, § 73.
79 ЕСПЧ, решение по делото Féret v. Belgium (жалба № 15615/07) от 16 юли 2009 г.,  

§ 76.
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ЕСПЧ застъпва и това, че властите понякога са длъж-
ни да защитят тези, които са мишени на реч на омразата, 
като ограничи свободата на изразяване на други лица.

За експерти

Така например се произнася ЕСПЧ по делото Р. Б. 
срещу Унгария80, по което Съдът намира, че унгарските 
власти са нарушили правото на неприкосновеност на 
личния и семеен живот на жалбоподателката – жена от 
ромски произход – по член 8 от Конвенцията, като не са 
я защитили от расистките обиди и заплахи от стра-
на на участници в антиромско шествие в ромски квар-
тал. Жалбоподателката била в двора на къщата си, 
когато четирима мъже от шествието се обърнали към 
нея с думите „Марш вътре, проклети мръсни цигани!“, а 
единият от групата ѝ казал, че ще си построи къща от 
кръвта на ромите, размахвайки брадва. Прокуратура-
та образувала разследване за тормоз, което после пре-
кратила, но отказала да разследва дискриминационния 
мотив на деянието. ЕСПЧ се произнася, че „дискримина-
ционните забележки и расистки обиди във всеки случай 
трябва да се разглеждат като утежняващ фактор при 
оценката на даден случай на малтретиране в светлина-
та на член 3“, че „гаранциите по член 3 не могат да бъдат 
ограничени до действия на физическо малтретиране, но 
също могат да покрият причиняването на психологи-
ческо страдание“81, че етническата принадлежност на 
едно лице е такъв аспект на идентичността, който я 
прави част от правото на личен живот на човека, и че 

80 ЕСПЧ, решение по делото R. B. v. Hungary (жалба № 64602/12) от 12 април 2016 г.
81 Пак там, § 45.
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расистката реч следователно е посегателство върху 
неприкосновеността на личния живот82. „При разслед-
ването на инциденти, свързани с насилие“ – произнася се 
ЕСПЧ – „държавните органи имат допълнително задъл-
жение, съгласно член 3 от Конвенцията, да предприемат 
всички необходими стъпки за разкриването на всеки ра-
систки мотив и да установят дали етническата омра-
за или предубеждение може също да са изиграли роля в 
събитията […]. [П]одобно задължение може да възникне 
[…] [и по член 8].“

Така и чл. 6, ал. 2 от Българската конституция 
постановява, че са недопустими ограничения на правата, 
основани (наред с други признаци) на етническа принадлеж-
ност и религия. Конституционният съд се произнася, че 
равенството на всички е конституционен принцип, който 
стои в основата на обществото ни и е общ за цялата ни 
правна система83. Съдът прогласява равенството за основ-
но право на българските граждани84. Член 39, ал. 2 от Кон-
ституцията изрично постановява, че свободата на слово-
то не може да се използва за разпалване на вражда.

За експерти

Конституционният съд в практиката си нарича 
речта на омразата „враждебна реч“. Така се произнася:

„...правото свободно да се изразява мнение не е абсо-
лютно [...] оправдано е да се допусне ограничаването му. 

82 Пак там, § 78.
83 Вж. Решение № 14 от 10.ХІ.1992 г. на КС по конст. д. № 14/92 г.
84 Пак там.
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Неговите граници се определят от ограниченията за 
упражняването му, въведени в Конституцията.

Степента, в която е допустимо ограничаването на 
правото свободно да се изразява мнение, е в зависимост 
от значимостта на интереса, преценен като също подле-
жащ на конституционна закрила [...].

...накърняването на правата и доброто име на другиго 
е основание за ограничаване на възможността свободно 
да се изразява мнение както по силата на общата ограни-
чителна разпоредба на чл. 57, ал. 2, така и с оглед на въз-
приетата структура на чл. 39, в който правото на мнение 
се ограничава заради друго, конкуриращо право. В случая 
това е правото на лично достойнство, чест и добро име, 
което съгласно чл. 32, ал. 1, изр. 1 от Конституцията е 
също защитено.

...чл. 57, ал. 2, а и цялостният дух на Конституцията 
отдават приоритет на правата на личността (т.е. на 
другите граждани). В този смисъл възможността да се 
осъществи намеса в правото свободно да се изразява мне-
ние, когато то се използва за накърняване на правата и 
доброто име на другиго, е най-голяма. […]

Що се отнася до изказвания, които са насочени към 
разпалване на вражда, [...] Текстът [...] определено визира 
изказвания, които засягат интересите на социални групи. 
Тези групи могат да бъдат формирани по различен при-
знак – расов, етнически, религиозен, политически, нацио-
нален, социален, сексуален, и т.н. Изключването на такива 
изказвания от обсега на защита е в съгласие с проклами-
раната в преамбюла на Конституцията като общочовеш-
ка ценност търпимост, с изискването за поддържане на 
търпимост и уважение между вярващите от различни 
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вероизповедания (чл. 37, ал. 1, изр. 2), със забраната да се 
създават организации, чиято дейност е насочена към раз-
палване на расова, национална, етническа или религиозна 
вражда (чл. 44, ал. 2). По силата на важни международни 
договори държавите могат да обявяват за нарушение, на-
казуемо от закона, пропагандирането на омраза на расо-
ва, национална или религиозна основа (срв. чл. 4 от Меж-
дународната конвенция за премахване на всички форми на 
расова дискриминация, както и чл. 162–164 (НК). Правата, 
които нормите срещу изказвания, проповядващи вражда 
и омраза („враждебна реч”), защитават, са със степен на 
значимост, която обосновано се противопоставя на пра-
вото свободно да се правят такива изказвания. Съдържа-
нието на последните не съставлява принос за създаване-
то на демократични мнения или демократична воля.“85

Конституционният съд прокарва между различни-
те изказвания „различие, което се прави на основата на 
обективната обществена полезност, за нееднакъв при-
нос към публичната дискусия“86. Различните изказвания 
според Съда „могат да имат различен характер от гле-
дище на своята насоченост и предназначение, така че да 
бъдат третирани различно“87. За изказвания, за които 
преценява, че „очевидно не допринасят за формиране на 
демократични мнения“, Съдът заявява, че „не същест-
вува основание да им се предоставя конституционна 
закрила“ 88.

Във всички свои решения относно свободата на сло-
вото Конституционният съд потвърждава, че тя не 

85 Вж. Решение № 7 от 4.VІ.1996 г. на КС по конст. д. № 1/96 г.
86 Пак там.
87 Пак там.
88 Пак там.
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може да бъде използвана за накърняване на човешкото 
достойнство и правата на другите. Съдът обявява чо-
вешкото достойнство и правата на другите за върхов-
на конституционна ценност:

„В Преамбюла на Конституцията достойнството на 
личността е издигнато във върховен принцип. [...] всеки 
има право на защита срещу посегателствата, които го 
накърняват.

Достойнството като присъщо на човешката лич-
ност, от което произтичат равните и неотменими пра-
ва на всички членове на човешкото общество, е признато 
и в преамбюла на Всеобщата декларация за правата на 
човека и на международни договори, по които България е 
страна – Международният пакт за икономическите, соци-
алните и културните права. Тези международни договори 
задължават държавите – страни по пакта (чл. 2), да га-
рантират и да осигуряват упражняването на съответно 
признатите права.“89

„Правата на личността и нейното достойнство са 
върховен конституционен принцип и са защитени безус-
ловно на конституционно равнище.“90

Конституционният съд се произнася, че човешкото 
достойнство е такава висша конституционна ценност, 
за накърняването на която (посредством обида) е оправ-
дано и съразмерно да се ограничи свободата на словото 
дори чрез налагането на наказателна отговорност91.

89 Вж. Решение № 20 от 14.VІІ.1998 г. на КС по конст. д. № 16/98 г.
90 Вж. Решение № 21 от 14.ХІ.1996 г. на КС по конст. д. № 19/96 г.
91 Вж. Решение № 20 от 14.VІІ.1998 г. на КС по конст. д. № 16/98 г.
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Глава 10

Преследване  
(чл. 5 във вр. с § 1, т. 3 от ДР)

Най-важното накратко

Преследване е, когато работодателят ви накаже или 
дори уволни, тъй като сте подали жалба срещу него за 
дискриминация. Преследване е и когато някой ви обижда и 
унизява, тъй като ваш роднина е подал жалба за дискрими-
нация срещу него. С други думи забраната за преследване 
съществува, за да защити от отмъстителни действия 
онези, които са предприели правни действия за защита от 
дискриминация.

ЗЗДискр

Чл. 5. […] преследването […] се [смята] за дискриминация.
[…]
§ 1. По смисъла на този закон:
[…]
3. „Преследване“ е:
а) по-неблагоприятно третиране на лице, което е 

предприело или се предполага, че е предприело или ще пред-
приеме действие за защита от дискриминация;

б) по-неблагоприятно третиране на лице, когато 
свързано с него лице е предприело или се предполага, че 
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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, предявяване 
на иск или свидетелстване в производство за защита от 
дискриминация.

Наднационални норми

Директива 2000/43/ЕО – преамбюл, съображение 20; 
член 9
Директива 2000/78/ЕО – преамбюл, съображение 30; 
член 11
Директива 2004/113/ЕО – преамбюл, съображение 23; 
член 10
Директива 2006/54/ЕО – преамбюл, съображение 32; 
член 24

Преследването е друга самостоятелна и специфична 
форма на дискриминация. То съществува, за да бъдат за-
щитени онези, които са предприели или ще предприемат 
правни действия, за да предпазят себе си или другиго от 
дискриминация. Че този, който сезира властите за нару-
шения на Закона, често става мишена на отмъстителни 
действия от страна на нарушителите, е житейска реал-
ност и очаквано поведение. Именно защото това поведение 
е очаквано, то е мощен фактор за разубеждаване на засег-
натите от дискриминация или на свидетелите на дискри-
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минация да сезират властите за нарушения на забраната 
за дискриминация.

По тази причина както правото на ЕС, така и бъл-
гарският ЗЗДискр изрично признават, че такова поведе-
ние съставлява самостоятелна форма на дискриминация: 
victimization (виктимизация или „ожертвяване“) или преслед-
ване, както е възприето в българските преводи на антидис-
криминационните директиви и в текста на ЗЗДискр. Пред-
пазвайки тези, които са предприели или ще предприемат 
правни действия, за да защитят себе си или другиго от 
дискриминация, институтът на преследването гаранти-
ра ефективното действие на забраната за дискриминация.

ЗЗДискр обявява за незаконни три форми на преслед-
ване. И в трите форми преследването се осъществява 
чрез действия на по-неблагоприятно, неравно третира-
не на лицето, понечило да защити себе си или другиго от 
дискриминация. 

Общи положения

На първо място, за да е налице преследване, не е не-
обходимо в действителност преследваното лице да е пред-
приело действия за защита от дискриминация – наистина 
да е подало жалба или сигнал. ЗЗДискр използва формули-
ровката „по-неблагоприятно третиране на лице, [което] се 
предполага, че е предприело действия […]“. Тоест достатъчно 
е извършителят на преследването да мисли, да предполага, 
че преследваното лице е предприело или ще предприеме 
действия за защита от дискриминация.
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На второ място, за установяването на преследване 
в две от трите му форми – § 1, т. 3, б. а) и б) – не е от зна-
чение дали деянието, за което преследваното лице е пред-
приело или ще предприеме действия по защита, е всъщност 
действително дискриминация. Не е от значение какво ще 
бъде произнасянето на органа, който потърпевшото лице е 
сезирало с жалбата или сигнала си за твърдяната от него/
нея дискриминация. Нито е необходимо да се изчаква произ-
насянето на този орган, за да бъде установено, че извърше-
ните вследствие на този сигнал или жалба отмъстител-
ни действия срещу лицето съставляват преследване. От 
значение е само, че потърпевшото лице е сметнало, че пре-
търпяното от него е дискриминация, и е потърсило защи-
та именно на правото си да не търпи дискриминация, или 
че свидетел на дадени действия е преценил, че те съста-
вляват дискриминация и е подал сигнал за тях до КЗД. Това 
е така, тъй като за установяването на преследването 
централно значение имат отмъстителните действия на 
нарушителя, а не деянието, от което се е оплакало потър-
певшото лице. Целта на Закона тук е да пресече разубежда-
ващи действия от страна на потенциални нарушители на 
забраната за дискриминация, които биха подронили ефек-
тивността на предоставяната защита. Именно поради 
тази важна функция на института на преследването по 
осигуряване на цялостната ефективност на забраната за 
дискриминация КЗД се произнася по едно свое дело, че:

„Забраната на преследването цели ефективното функ-
циониране на производствата за защита от дискриминация 
и установяването му е задължение на държавните органи в 
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рамките на висящ процес, дори и без да има оплакване в тази 
насока“92.

На трето място, както КЗД правилно се произнася в 
същото дело, установяването на преследване „не е обвър-
зано от наличието или липсата на защитен от закона при-
знак“93. С други думи, не е необходимо преследваното лице 
да е носител на защитен признак. Причината за преследва-
нето му/ѝ е не негов/неин защитен признак, а фактът на 
предприемане на действия за защита от дискриминация. 

На четвърто място, защитата от преследване оби-
чайно се реализира чрез самостоятелен иск до районен съд 
или жалба/сигнал до КЗД, подадени отделно от сигнала или 
жалбата за претърпяна дискриминация, които са станали 
причина за преследването. Такъв е случаят, когато пре-
следването се случва, след като жертвата вече е подала 
жалба, сигнал или иск за извършена дискриминация. Въз-
можно е обаче оплакването за преследване да се направи 
заедно с това за претърпяната първоначално дискримина-
ция – в една жалба или иск. Това например е възможно, кога-
то жертвата е претърпяла дискриминация, за която още 
не е подала жалба или иск, но извършителят извършва пре-
следване срещу нея, защото си мисли, че жалба или иск вече 
са подадени. В този случай жертвата може в обща жалба 
или иск да се оплаче и от извършената първоначално дис-
криминация, и от последвалото преследване. 

По-долу ще разгледаме съставните елементи на три-
те форми на преследване по българския ЗЗДискр.

92 Решение № 184 от 03.08.2010 г. по пр. № 250/2009 г. на КЗД, І с-в.
93 Пак там.
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Съставни елементи на отделните форми на 
преследване

Преследване по смисъла на § 1, т. 3, б. а) от 
Допълнителните разпоредби на ЗЗДискр

На първо място, преследване е по-неблагоприятното 
третиране на човек, който е предприел или за когото се 
предполага, че е предприел или че ще предприеме действие 
за защита от дискриминация. Това означава, че всеки, кой-
то е подал иск, жалба или сигнал, е защитен от преследване. 
Законът не казва дали действието за защита от дискрими-
нация трябва да е непременно пред държавен орган – съд или 
Комисията за защита от дискриминация, или може напри-
мер да сте се оплакали пред работодателя си от свой коле-
га. Ние считаме, че доколкото не е поставено ограничение 
в самия Закон, той дава защита от преследване във всички 
случаи на действия за защита от дискриминация по раз-
писани правила. Ако във вашата организация има някакви 
вътрешни правила, ако те съдържат механизъм за оплак-
ване от дискриминация и ако сте се възползвали от този 
механизъм – това би било, според нас, действие за защита 
от дискриминация и ако сте третиран вследствие на него 
по-неблагоприятно, то това би било преследване.

Преследване по смисъла на § 1, т. 3, б. б) от 
Допълнителните разпоредби на ЗЗДискр

Вторият вариант на преследване ще е налице, кога-
то човек е третиран по-неблагоприятно, защото свързано 
с него лице е предприело или се предполага, че е предприело 
или ще предприеме действия за защита от дискриминация. 
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От съществено значение при тази форма на преследване 
е разбирането за съдържанието на понятието „свързано 
лице“. ЗЗДискр, в § 1, т. 9, формулира дълъг списък, опреде-
лящ кои лица се считат за свързани в производствата за 
защита от дискриминация. „Свързани лица“ са например 
съпрузите, живеещите на съпружески начала, родители и 
деца, братя и сестри, настойникът и попечителят, рабо-
тодател и работник, съдружниците, лица, придружаващи 
пострадалия към момента на извършване на акт на дис-
криминация, когато тази връзка е причина за дискримина-
цията. По-подробно този въпрос ще разгледаме в глава 13.

Преследване по смисъла на § 1, т. 3, б. в) от 
Допълнителните разпоредби на ЗЗДискр

Третата разновидност на преследването е по-небла-
гоприятното третиране на лице, което е отказало да дис-
криминира. Следователно преследваното лице трябва да 
е отказало да извърши не какво да е неравно третиране, а 
такова, съставляващо дискриминация. Така например тази 
форма на преследване би била налице, ако работодател ви 
нареди да третирате служител с хомосексуална ориента-
ция по-неблагоприятно в сравнение с останалите и вие от-
кажете, което стане причина на свой ред да станете жерт-
ва на неблагоприятно третиране от работодателя. 

За експерти

В един случай КЗД се произнася: „…ответната стра-
на […] след като е разбрал, че свидетелката […] не желае 
да свидетелства пред КЗД в полза на неговата защитна 
теза, повече не ѝ възложил работа в неговото заведение 
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въпреки, че преди това са имали уговорката [тя] да про-
дължи да чисти заведението и занапред […]. [Ответникът] 
[…] дори ѝ заявил, че за нея няма да има работа в град Перу-
щица, а за работата на чистач в последствие е наел друго 
лице от ромски произход“94.

В съответствие със Закона в този случай КЗД ус-
тановява нарушение на забраната за преследване. Пра-
вилно Комисията намира невъзлагането на работа на 
свидетелката и смяната ѝ с друго лице за неблагопри-
ятно спрямо нея третиране, настъпило след като дее-
цът е научил за намерението ѝ да свидетелства в полза 
на жалбоподателя по делото. КЗД установява това без 
оглед на наличието у свидетелката на защитен при-
знак – това, че свидетелката е от ромски произход и 
работата, която е извършвала за ответника, е възло-
жена впоследствие на друго лице от ромски произход, е 
без значение за установяването на преследването.

94 Решение № 184 от 03.08.2010 г. по пр. № 250/2009 г. на КЗД, І с-в.
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Глава 11

Расовата сегрегация  
(чл. 5 във вр. с § 1, т. 6 от ДР)

Най-важното накратко

Расова сегрегация е създаването на отделни публични 
места за хора от различни етноси/раси, като например 
настаняването на родилки от ромски произход в отделна 
от етническите българки стая в болница. Расова сегрега-
ция е и съществуването на училища само за ромски деца в 
ромските квартали. Исторически пример за расова сегре-
гация са и отделните плувни басейни за чернокожи, какви-
то са съществували в САЩ например.

ЗЗДискр

Чл. 5. […] [Р]асовата сегрегация […] се [смята] за 
дискриминация.

[…]
§ 1. По смисъла на този закон:
[…]
6. „Расова сегрегация“ е издаването на акт, извършва-

нето на действие или бездействие, което води до принуди-
телно разделяне, обособяване или отделяне на лице на ос-
новата на неговата раса, етническа принадлежност или 
цвят на кожата.
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Сегрегацията представлява отделяне на нежелана 
група в обществения живот, най-често под формата на 
създаване на физически отделни, обособени места за неже-
ланата група.

Забраната за расова сегрегация в ЗЗДискр не идва 
пряко от правото на ЕС, както концепциите за пряка и не-
пряка дискриминация, тормоз и преследване например. Тя 
би могла да се изведе от общата забрана за дискриминация 
в Расовата директива, но като понятие отсъства в нея. 
Концепцията и понятието за расова сегрегация идват от 
два международни договора, по които българската държа-
ва е страна – Конвенция за борба срещу дискриминацията в 
областта на образованието и Конвенция за премахване на 
всички форми на расова дискриминация.

Наднационални норми

Конвенция за борба срещу дискриминацията в об-
ластта на образованието (КДОО)

Член 1
1. В настоящата Конвенция изразът „дискриминация“ 

обхваща [...]
в) създаване или запазване на отделни системи на об-

разование или учебни заведения за които и да е лица или 
група лица освен в случаите, предвидени от разпоредбите 
на чл. 2 на тази Конвенция; 

[...]
Член 2
Следните положения не се разглеждат като дискрими-

нация от гледна точка на член 1 на настоящата Конвен-
ция, ако те се допускат в отделни държави:
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[...]
б) създаването или запазването поради религиозни 

или езикови съображения на отделни системи за образо-
вание или учебни заведения [...] когато включването в тези 
системи или влизането в тези заведения е доброволно [...].

Конвенция за премахване на всички форми на расо-
ва дискриминация (КПФРД)

Член 3
Държавите – страни [по Конвенцията] особено заклей-

мяват расовата сегрегация и апартейд и се задължават 
да предотвратят, забранят и изкоренят всички практики 
от това естество в териториите под тяхна юрисдикция.

Видно от нормите на КДОО, обособяването на отдел-
ни училища за дадено вероизповедание или по даден език е 
допустимо само когато са избрани от учащите в тях. Всяко 
отсъствие на избор трябва да се разбира като принуда и 
превръща отделянето в сегрегация.

Ако трябва да дадем пример, бихме могли да кажем, 
че расова сегрегация ще е фактическото съществуване на 
отделно училище за роми или обособена стая за родилки 
мюсюлманки в родилно отделение. Исторически пример за 
расова сегрегация са и отделните плувни басейни за черно-
кожи, каквито са съществували в САЩ например.

Допълнително изясняване на понятието за расова 
сегрегация се съдържа в практиката на ЕСПЧ. Съдът при-
ема, че липсата на принуда при вземане на решение за не-
интегрирано образование зависи от това човек да може да 
претегли всички „за“ и „против“ и да осъзнава последиците 
от даване на своето съгласие за отделено образование. 
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По-конкретно Съдът в Страсбург отчита уязвимото по-
ложение на ромите като членове на общност, в която зле 
образованите заемат по-голям от обичайния дял. Ето защо 
информираността Съдът разбира не само като достъп до 
пълна информация, но също така и като достъп до разбира-
ема информация. Нещо повече – изборът, произнася се Съд-
ът, трябва да бъде реален, а не поради липса на други реални 
възможности или наличие само на по-лоши алтернативи95.

Като се има предвид всичко това, трябва да се внима-
ва с определението за расова сегрегация, дадено в ЗЗДискр, 
което изисква сегрегацията да е „принудително разделяне“, 
за да се признае за нарушение. Определението „принудител-
но разделяне“ би могло да се разбира формално, само като 
отсъствие на принуда в тесния смисъл на думата, а не 
така, както понятието е изяснено от ЕСПЧ. Това крие риск 
някои случаи на расова сегрегация да не бъдат разпознати 
като противоправни.

95 Вж. решенията на ЕСПЧ по делата D. H. and Others v. the Czech Republic (жалба  
№ 57325/00) и Sampanis and Others v. Greece (жалба № 32526/05).
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Глава 12

Недостъпна за хора с увреждания 
архитектурна среда (чл. 5)

Най-важното накратко

Изграждането и поддържането на архитектура, коя-
то затруднява достъпа на хора с увреждания до публич-
ни места, е дискриминация. С други думи, дискриминация 
е наличието на тротоари, подлези, спирки на обществен 
транспорт, стълби и всякакви други публични места (за-
крити или открити), които представляват пречка за 
придвижването на хора с увреждания и пълноценното им 
участие в обществения живот.

ЗЗДискр

Чл. 5. […] [И]зграждането и поддържането на архите-
ктурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреж-
дания до публични места, се [смята] за дискриминация.

Наднационални норми

Конвенция на ООН за правата на хората с увреж- 
дания

Достъпност 
Член 9
1. За да дадат възможност на хората с увреждания 
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да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във 
всички аспекти на живота, държавите – страни по на-
стоящата конвенция, предприемат подходящи мерки за 
осигуряване за хората с увреждания на равен достъп до 
физическата среда на живеене, до транспорта, информа-
цията и комуникациите, включително до информационни-
те и комуникационните системи и технологии и до всички 
останали удобства и услуги, отворени или предназначени 
за широката общественост, както в градските, така и в 
селските райони. Тези мерки, които следва да включват 
идентифициране и премахване на всякакви пречки и пре-
гради пред достъпността, се отнасят и към:

а) сгради, пътища, транспортни и всякакви други от-
крити и закрити съоръжения, включително училища, жи-
лищни постройки, здравни заведения и работни места;

б) информационни, комуникационни и други услуги, 
включително информационни системи и услуги за спешна 
помощ.

2. Държавите – страни по настоящата конвенция, 
предприемат също подходящи мерки за:

а) разработване, обнародване и мониторинг на при-
лагането на минимални стандарти и указания за достъп-
ност на съоръженията и услугите, отворени за или пред-
назначени за широката публика;

б) съобразяването с всички изисквания за достъпност 
за хора с увреждания от страна на всякакви частни лица, 
предлагащи съоръжения и услуги, отворени или предназна-
чени за широката публика;

в) обучаване на заинтересованите лица и институ-
ции по проблемите на достъпността, засягащи хората с 
увреждания;

г) поставяне на обозначения в сгради и други съоръже-
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ния на Брайлова азбука или в други лесни за четене и раз-
биране форми;

д) предоставяне на форми за подкрепа като асистен-
ти и посредници, включително водачи, четци, включител-
но и професионални преводачи на езика на знаците, с оглед 
улесняване достъпа до сгради и други съоръжения, отво-
рени за широката публика;

е) насърчаване прилагането на други подходящи фор-
ми на помощ и подкрепа за хора с увреждания с оглед уле-
сняване достъпа им до информация;

ж) подпомагане достъпа на хората с увреждания до 
нови информационни и комуникационни технологии и сис-
теми, включително интернет;

з) способстване още в ранен етап за проектирането, 
разработването, производството и разпространението 
на финансово достъпни информационни и комуникационни 
технологии, за да бъдат достъпни за хора с увреждания 
при минимална себестойност.

Текстът на чл. 5 от ЗЗДискр въздига липсата на из-
градена и поддържана архитектурна среда, позволяваща 
достъпа на лица с увреждания до публични места, в дис-
криминация. Публични места са тротоарите, подлезите, 
спирките на обществения транспорт, стълбите и други-
те подходи към обществени сгради, а така също и всякакви 
други закрити или открити места, предназначени за об-
ществен достъп. 

Изискването за осигуряване на достъпна среда е аб-
солютно. С други думи, поддържането на недостъпна среда 
всякога е нарушение на Закона и не подлежи на каквото и 
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да е оправдаване. Това е така, тъй като достъпната среда 
е основно условие за участие в обществения живот на хо-
рата с увреждания и за удовлетворяване на техни основни 
нужди. Не съществува обективна пречка – липса на сред-
ства в бюджета или друго, която да е по-значима от пра-
вото на хората с увреждания или която и да е обществена 
група да не търпи унизително отнасяне и да живее достоен 
живот.

Отговорност да осигуряват достъпна среда, носят 
всички лица – физически и юридически лица, публични и 
частни субекти, стига контролът върху публичното мяс-
то да е поверен на тях.

За експерти

Така в един случай ВАС установява, че общината 
носи отговорност за неосигуряване на такава среда в 
сграда на училище, която е общинска собственост, пре-
доставена за безвъзмездно ползване на Министерство-
то на образованието96. ВАС приема, че всеки съд, като 
юридическо лице, е задължен да осигури на всички без-
препятствен достъп97. Делото е за липса на достъп в 
съдебна сграда, общинска собственост, предоставе-
на за ползване на Министерството на правосъдието. 
ВАС приема, че последното отговаря за необходимите 
преустройства, тъй като договорът за предоставя-
не на управление предвижда, че преустройствата са за 
сметка на ползвателя. ВАС посочва, че произтичащата 
тежест за бюджета е неотносима и „съдилищата, като 

96 Решение № 17 от 04.01.2016 г. по адм. д. № 1076/2015 г. на ВАС, V отд.
97 Решение № 9030 от 19.07.2016 г. по адм. д. № 4992/2015 г. на ВАС, V отд.
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юридически лица – органи на съдебната власт и второсте-
пенни разпоредители с бюджетни средства, са задължени 
да предвидят в бюджета си средства за извършване на 
необходимото строителство за осигуряване на достъп за 
хората с увреждания“.

Така се произнася ВАС и по дело срещу голяма меж-
дународна петролна компания, собственик на верига 
бензиностанции98. По делото не се спори, че в търговски 
обект на компанията не е осигурена достъпност, вклю-
чително пригодена тоалетна. Дружеството оспорва 
отговорността си, тъй като не е собственик на имота, 
а ползвател. Като посочва, че в акта за учредяване на 
правото на ползване на ползвателя е предоставено да 
извършва за своя сметка необходимите реконструкции, 
ВАС се произнася, че отговорността за преустройство 
е негова.

ВАС установява, че и НС е нарушило ЗЗДискр, като 
не е осигурило достъпност в сградата си99. Установено 
е, че съществуващите съоръжения за достъп са „прак-
тически непригодни“, защото ламарината им е изкриве-
на и застрашава гумите на инвалидните колички, а на-
клонът им не позволява самостоятелно придвижване. 
За достъп до горните два етажа на сградата пък въоб-
ще няма съоръжения. Съгласно решението е без значе-
ние, че към момента на гледане на делото НС е започна-
ло ремонт, защото все така към този момент достъп 
няма. НС се оправдава и с това, че търсело „баланс на 
интересите на всички лица“ и изграждало достъпност, 
която да не обременява неоправдано останалите. ВАС 
посочва, че Законът не предвижда създаване на баланс, 

98 Решение № 6956 от 09.06.2016 г. по адм. д. № 6376/2015 г. на ВАС, V отд
99 Решение № 4922 от 26.04.2016 г. по адм. д. № 11652/2015 г. на ВАС, V отд.
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а осигуряване на равенство; отхвърля и довода, че про-
дължителните ремонтни работи биха попречили на за-
конодателния процес.

По дело срещу съд ВАС потвърждава, че достъп-
ността означава самостоятелен достъп на лицата с 
увреждания до всички съдебни зали и че липсата на та-
къв не може да се компенсира със съдействие на трети 
лица100. Асансьорът в съда не бил пригодѐн да се вмести 
инвалидната количка на жалбоподателя и служители-
те му предложили стол, който се вмествал, но не бил 
съобразен със специфичните му нужди. Наложило се 
жалбоподателят да бъде носен на ръце от придружите-
лите си до съдебните зали. ВАС се произнася, че техни-
ческите затруднения за задължения да осигури достъп-
ност субект са без значение и следва да се преодолеят. 
Неизпълнението на това задължение, независимо от 
причините, води до отговорност за дискриминация. ВАС 
потвърждава установеното от първоинстанционния 
съд, че жалбоподателят е бил подложен на стрес, пре-
живял е чувство на безпомощност и унижение, за което 
следва да получи обезщетение.

Достъпността на средата не бива да се разбира като 
такава само за хората с двигателни увреждания, които не 
биха могли без чужда помощ да преминат през определени 
места – прагове и стълбища. Достъпността на средата 
се отнася също така за хората със сетивни увреждания – 
незрящи и глухи. Така например незрящите хора се нуж-
даят от тактилна настилка на тротоари и стълбища – 
повърхност с отличителен релеф, която помага на човек 

100 Решение № 5748 от 16.05.2016 г. по адм. д. № 5495/2015 г. на ВАС, V отд.
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без помощта на зрението да разбере каква посока следват 
тротоарите или стълбищата, къде е достигнал пресечка 
на улицата и прочее – или от звуков сигнал на светофарна-
та уредба, указващ на човек кога е разрешено да пресече. Хо-
рата със слухови увреждания пък ще имат нужда от ясни и 
видими означения на имената и номерациите на улиците и 
от информационни табели за различните помещения или за 
мястото, на което се намират в дадения момент в общест-
вените сгради, така че да се намали максимално евентуал-
ната им потребност да питат за посоки и за това къде се 
намира търсеното от тях помещение в сградата.
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Глава 13

Когато сте дискриминирани без 
да имате защитен признак – 

дискриминация по предположение 
и по връзка (§ 1, т. 8 от ДР)

Най-важното накратко

Човек може да бъде дискриминиран по защитен при-
знак и без да има защитен признак. Жертва на дискрими-
нация по предположение е например човек, който получи 
отказ на достъп до обществен плаж, защото е мургав и го 
мислят за ром, макар в действителност да не е. Жертва 
на дискриминация по връзка е например родител на дете с 
двигателни увреждания, което трябва да се придвижва в 
инвалидна количка, но обществената среда не е достъпна 
за такава количка. Жертва на такава дискриминация е и 
човек от български етнически произход, на който е отка-
зан достъп до дискотека, защото е в компания с роми.

ЗЗДискр

§ 1. По смисъла на този закон:
[…]
8. „На основата на признаците по чл. 4, ал. 1“ означа-

ва на основата на действителното, настояще или мина-
ло, 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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9. „Свързани лица“ са: съпрузите, роднините по права 
линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвър-
та степен включително, и роднините по сватовство – до 
трета степен включително; настойникът и попечителят; 
поднастойният и подопечният; живеещите на съпруже-
ски начала; работодател и работник; лицата, едното от 
които участва в управлението на дружеството на друго-
то; съдружниците; лица, които поради други обстоятел-
ства могат да се смятат пряко или косвено зависими от 
пострадалия и тази връзка е причина за дискриминация; 
лица, от които пряко или косвено пострадалият може да 
е зависим и тази връзка е причина за дискриминация; лица, 
придружаващи пострадалия към момента на извършване 
на акт на дискриминация, когато тази връзка е причина за 
дискриминацията.

Наднационални норми

Съд на Европейския съюз, решение от 17.07.2008 г. 
по дело S. Coleman v. Attridge Law and Steve Law (C-303/06)

„1) Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 
2000 година за създаване на основна рамка за равно тре-
тиране в областта на заетостта и професиите, и по-спе-
циално член 1 и член 2, параграф 1 и параграф 2, буква a) 
от нея, трябва да се тълкуват в смисъл, че предвидената 
от тях забрана за пряка дискриминация не се огранича-
ва единствено до самите лица с увреждания. Когато ра-
ботодател третира служител без увреждания по-малко 
благоприятно, отколкото е, бил е, или би бил третиран 
друг служител в сходно положение, и е доказано, че небла-
гоприятното третиране, на което е жертва този служи-
тел, се основава на увреждане на негово дете, за което 
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той полага основната част от грижите, от които то се 
нуждае, подобно третиране противоречи на забраната за 
пряка дискриминация, съдържаща се в споменатия член 2, 
параграф 2, буква a).

2) Директива 2000/78, и по-специално член 1 и член 2, 
параграфи 1 и 3 от нея, трябва да се тълкуват в смисъл, че 
предвидената от тях забрана за тормоз не се ограничава 
единствено до самите лица с увреждания. Когато е дока-
зано, че нежеланото поведение, представляващо тормоз, 
на който е жертва служител без увреждания, е свързано с 
увреждане на негово дете, за което той полага основната 
част от грижите, от които то се нуждае, подобно поведе-
ние противоречи на забраната за тормоз, съдържаща се в 
споменатия член 2, параграф 3“.

Дискриминация по предположение

Какво ще стане, ако сте жертва на дискриминация, 
защото извършителят си мисли, че носите защитен при-
знак, но това не е вярно? Например ако не сте ром, но из-
вършителят ви е възприел като ром; или не сте гей, но 
извършителят ви е помислил за такъв и заради това се 
е отнесъл с вас по-неблагоприятно, отколкото с хората, 
които не е възприел като такива.

Това е така наречената дискриминация по предпо-
ложение и тя е точно толкова дискриминация, колкото и 
тази, при която жертвата наистина е носител на признак. 
Това е така, тъй като Законът не държи сметка дали жерт-
вата наистина носи дадения защитен признак. От значение 
за установяването на дискриминация е дали извършите-



КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО136

лят си мисли, че насочва поведението си към човек, носещ 
защитен признак, а не дали мишената наистина е ром или 
евреин; с увреждане или без; мюсюлманин или християнин; 
хетеросексуален или гей и други подобни. 

Например дискриминация по предположение по при-
знак „пол“ ще бъде налице, когато жена бъде третирана 
по-зле, защото работодателят мисли, че тя е бременна 
или планира да забременее, дори и тя да не е и да не плани-
ра такова нещо. Дискриминация по предположение по при-
знак „раса“ или „етнос“ ще бъде налице, когато човек получи 
отказ на достъп до обществен плаж, защото е мургав и го 
мислят за ром, макар в действителност да не е от ромски 
произход. 

Повечето от формите на дискриминация, които 
обсъдихме в настоящия наръчник, могат да бъдат извърш-
вани по предположение. Например тормоз по предположение 
на основа на сексуална ориентация ще бъде налице, когато 
колеги или състуденти обиждат и изолират човек, защо-
то предполагат, че е лесбийка или гей, макар тя или той в 
действителност да са с хетеросексуална ориентация. 

За експерти

Така в един случай КЗД се произнася, че „ответни-
те страни в настоящото производство дори и да не са 
били сигурни, то те са имали предположения за различен 
от българския етнически произход на [засегнатите лица], 
като без значение е техният действителен етнически 
произход и принадлежност – дали те самите се определят 
като българи, роми, турци или други. За да е налице дис-



БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ 137

криминация не е задължително жертвата действително 
да притежава съответния защитен от закона признак, а е 
достатъчно деецът да е имал или според обстоятелства-
та да е бил длъжен да има представи и предположения за 
наличието на тази/тези характеристика/и у лицето“101.

В друг случай102 КЗД подробно развива въпроса с нуж-
дата засегнатото лице да доказва, че е действително 
носител на защитен признак:

„[За установяване на дискриминация е необходимо] 
извършителят да има представи, че жертвата на дис-
криминация притежава някоя от защитените [в закона] 
характеристики, като без значение е дали жертвата на-
истина ги притежава, притежавала в миналото или не; 
или, алтернативно, да има сформирано предположение да 
е налице някоя от тези характеристики у неблагоприятно 
третираното лице. Това е така, защото едно поведение, 
за да се счете за дискриминация, не е безусловно необходи-
мо действително наличие на защитения признак у жерт-
вата, а е достатъчно предположение. Предположението 
може да съответства на обективната действителност 
или не, като във втория случай става въпрос за грешка в 
представите, която с оглед на разпоредбата на § 1, т. 8 от 
ДР на ЗЗДискр не изключва дискриминацията (виж в тази 
насока Препоръка № 7 на ЕКРН, Обяснителен меморандум, 
т. ІІІ, 12)“.

КЗД допълнително подчертава това, като обсъжда 
какво трябва да докаже едно лице, което твърди, че е 
жертва на дискриминация, за да се установи, че дискри-
минация е била осъществена:

101 Решение № 211 от 20.09.2010 г. по пр. № 244/2008 г. на КЗД, 5-чл. с-в.
102 Решение № 290 от 23.12.2010 г. по пр. № 34/2009 г. на КЗД, І с-в.
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„Но е нужно жертвата да докаже, че извършителят 
на неблагоприятното третиране има субективно сфор-
мирани представи за действителния му или предполагаем 
малцинствен етнически произход […]“103.

Дискриминация по връзка

Съществува и друг случай, в който едно лице може и 
да не носи защитен признак и въпреки това да е жертва на 
дискриминация. Така е, когато потърпевшата или потър-
певшият търпят дискриминационното отношение поради 
признака на друго лице, с което са свързани. Това е т.нар. 
дискриминация по връзка или още дискриминация по 
асоциация.

Жертва на дискриминация по връзка ще бъде човек от 
български етнически произход, ако му откажат да влезе в 
дискотека, защото е в компания с роми. Жертва на дискри-
минация по връзка ще бъде и родител на дете с двигател-
ни увреждания, което трябва да се придвижва в инвалидна 
количка, но обществената среда не е достъпна за такава 
количка.

Пример за дискриминация по връзка се съдържа в 
практиката на КЗД. Така по дело на жена, която не се само-
определя като такава от ромския етнос, но се оплаква, че 
поради това, че живее в ромски квартал, електромерът ѝ е 
разположен извън дома ѝ на много метри над земята, така 
че да не е достъпен за нея, КЗД се произнася:

103 Пак там.
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„Във връзка с твърдението от страна на ответното 
дружество, че жалбоподателката не навежда доказател-
ства относно своята принадлежност към ромския етнос, 
съставът е на мнение, че в така представената пред Коми-
сията жалба, тя не заявява оплаквания за дискриминация 
поради своята принадлежност към ромския етнос, а заради 
обстоятелството, че обекта, който стопанисва се намира в 
квартал, населен предимно с ромско население и поради този 
факт, счита, че електромерът ѝ е разположен на височина 
от шест метра, защото електромерите на всички живущи 
в този квартал са поставени на такава височина. [Ето защо 
тя] се явява засегнато лице във връзка с действията, извър-
шени от ответното дружество. Тези действия са в пряка 
връзка с обстоятелството, че процесният обект се намира в 
ромския квартал на град Дупница. В конкретния случай това 
е определящото основание, поради което електромерът на 
жалбоподателката е поставен на такава височина“104.

С други думи, дискриминацията по връзка е, когато 
някой търпи неблагоприятно третиране не защото сама-
та тя или той носи защитен признак, а защото са свързани 
с лице, което носи такъв признак. Кой обаче може да бъде 
това свързано лице?

Отговорът се съдържа в допълнителните разпоред-
би на ЗЗДискр, § 1, т. 9. „Свързани лица“ са например съпру-
зите, живеещите на съпружески начала, родители и деца, 
братя и сестри, настойникът и попечителят, работода-
тел и работник, съдружниците и други, които са описани в 
разпоредбата. 

104 Решение № 77 от 06.04.2010 г. по пр. № 258/2008 г. на КЗД, ІІІ с-в.
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Списъкът на свързаните лица в ЗЗДискр е изчерпате-
лен – тоест само ако жертвата е дискриминирана поради 
връзка с някое от изброените в този списък лица, ще бъде 
налице дискриминация по връзка. 

Дискриминацията по връзка е важна концепция. Тя 
отчита способността на дискриминацията да засяга не 
само хората, които са носители на защитен признак, но и 
всеки, който е свързван с тях. Ако дискриминацията е ко-
варно, всеобхватно явление, което изключва хора от соци-
алния живот заради техни съкровени, присъщи характе-
ристики, то мерките за премахването ѝ трябва да са поне 
толкова обхватни, колкото самата нея, за да е възможно да 
ѝ се противодейства ефективно, както изисква и Законът.
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Глава 14

Неравно третиране на основата 
на защитени признаци, което  

не представлява дискриминация  
(чл. 7)

Най-важното накратко

В този наръчник вече говорихме за това, че дискри-
минацията е забранена от Закона. Съществуват обаче 
две изключения. Първото изключение са т.нар. специални 
мерки. Такава специална мярка например е даването на 
приоритет при назначаване за длъжността на пилот на 
кандидатките жени пред кандидатите мъже, за да се по-
прави исторически залегналата дискриминация на жени-
те в достъпа до тази професия. Специалните мерки са по-
знати и като „позитивна дискриминация“. Втората група 
включва т.нар. „изключения от забраната за дискримина-
ция“, като изискването е кандидатите за униформени по-
лицейски служители да не бъдат над определена възраст, 
тъй като на полицейските служби са необходими кадри с 
определено ниво и качество на физическата подготовка. 
Те съществуват, защото дадени сфери от нашия живот 
не биха могли да функционират ефективно, ако забраната 
за дискриминация се прилага сляпо.

Не всички случаи на неравно третиране на основа-
та на защитени признаци представляват дискриминация. 
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Вече говорихме за възможността за оправдаване на непря-
ка дискриминация.

Правото на ЕС, а оттам и ЗЗДискр обаче предвиждат 
две други големи групи изчерпателно формулирани хипо-
тези на неравно третиране въз основа на защитен признак, 
което не представлява дискриминация. Едната група се 
състои от изрични изключения от забраната за дискрими-
нация, а другата – от специални мерки за премахване или 
намаляване на фактическо неравенство. Българският за-
конодател е смесил тези две групи в точките на ал. 1 от чл. 
7 на ЗЗДискр въпреки съществените отлики между двете. 
Това сериозно затруднява тълкуването и прилагането на 
разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗЗДискр. В следващите редо-
ве ще опитаме да внесем, доколкото това е възможно, ясно-
та в разбирането за тези две групи.

Изключения от забраната за дискриминация

ЗЗДискр

Чл. 7. (1) Не представлява дискриминация:
[…]
2. различното третиране на лица на основата на ха-

рактеристика, отнасяща се до признак по чл. 4, ал. 1, кога-
то тази характеристика поради естеството на опреде-
лено занятие или дейност, или условията, при които то се 
осъществява, е съществено и определящо професионално 
изискване, целта е законна, а изискването не надхвърля 
необходимото за постигането и;

[…]
5. определянето на изисквания за минимална възраст, 

професионален опит или стаж при наемане на работа или 
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при предоставяне на определени преимущества, свързани 
с работата, при условие че това е обективно оправдано за 
постигане на законна цел и средствата за постигането и 
не надвишават необходимото;

6. определянето на максимална възраст за наемане 
на работа, което е свързано с необходимостта от обуче-
ние за заемане на съответната длъжност или с необходи-
мостта от разумен срок за заемане на длъжността преди 
пенсиониране, при условие че това е обективно оправдано 
за постигане на законна цел и средствата за постигането 
и не надвишават необходимото;

[…]
8. изискванията за възраст и определен от зако-

на трудов или служебен стаж за целите на пенсионното 
осигуряване;

[…]
11. определянето на изисквания за минимална и макси-

мална възраст за достъп до обучение и образование, при 
условие че това е обективно оправдано за постигане на 
законна цел с оглед естеството на обучението или обра-
зованието, или условията, при които то се осъществява, 
и средствата за постигането на тази цел не надвишават 
необходимото;

12. установяване на максимална възраст за получа-
ване на кредит по Закона за кредитиране на студенти и 
докторанти;

[…]

Наднационални норми

Съществено и определящо професионално изискване:
Директива 2006/54/ЕО – член 14, пар. 2
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Директива 2000/43/ЕО – член 4
Директива 2000/78/ЕО – член 4, пар. 1

Религиозни институции:
Директива 2000/78/ЕО – член 4, пар. 2

Възраст:
Директива 2000/78/ЕО – член 6

На първо място ще разгледаме изключенията от за-
браната за дискриминация. Що се касае до тях, можем да 
изведем от правото на ЕС три основни групи изключения: 
1) наличие на определящо професионално изискване; 2) из-
ключения, касаещи религиозни институции; 3) изключения, 
касаещи възраст. 

И трите основни изключения от забраната за дис-
криминация трябва да се тълкуват стеснително, за да не 
рушат целта на Закона да предотвратява ефективно вся-
ка дискриминация. Никой не може да си измисля други из-
ключения, нито пък подобни на тях. 

За експерти

В практиката по прилагането на изключения от 
предвидени съгласно директива права СЕС също се е про-
изнасял, че „разпоредба, представляваща дерогация от 
индивидуално право, предвидено в директивата, трябва 
да се тълкува стриктно“105.

Наличие на определящо професионално изискване

Първото възможно изключение от забраната за дис-
криминация е наличие на определящо професионално из-

105 СЕС, решение по дело № C-222/84, Marguerite Johnston v. Chief Constable of the Royal 
Ulster Constabulary, от 15.08.1986 г., § 36.
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искване. Както подсказва името му, това е изключение, 
което се допуска в сферата на заетостта. Става дума за 
такива работни дейности, които – било поради естество-
то си, било поради контекста, в който се извършват – не 
могат да бъдат извършвани от лица, носещи даден защи-
тен признак. Така например изискване кандидатите за уни-
формени полицейски служители да не бъдат над определена 
възраст, би било допустимо и не би съставлявало дискри-
минация, ако целта му е набирането на кадри с определе-
но ниво и качество на физическата подготовка. В такъв 
случай неравното третиране по признак „възраст“ на хора 
над определени години не би било нарушение на забраната 
за дискриминация. Дотук добре, но какво, ако възрастта, 
която се изисква, е много ниска – да речем, 25 години? Дали е 
оправдано да смятаме, че само хора под тази възраст биха 
били в добра физическа форма? Не, разбира се. Ето защо из-
ключението от забраната за дискриминация под формата 
на определящо професионално изискване, каквото напри-
мер би било изискването за добра физическа форма на уни-
формените полицейски служители, би било допустимо при 
две условия: ако 1) преследва законна цел – в горния пример 
такава цел е нуждата от добра физическа подготовка на 
униформените полицаи; и 2) прави това, съобразявайки се 
с принципа за съразмерност или, иначе казано, ако преслед-
ва законната цел с възможно най-леките средства, които 
биха могли да постигнат тази цел. В горния пример това 
би означавало да се определи разумна възрастова грани-
ца, която не изключва несправедливо възрастови групи, 
които също биха могли да отговорят на изискванията за 
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физическа форма. Ако съществуват по-леки средства, с 
които е можело да се постигне целта, то тогава е налице 
дискриминация.

Изключения, касаещи религиозни институции

Второто изключение от забраната за дискримина-
ция касае религиозните институции. Правото на ЕС дава 
широка свобода на религиозните общности да организират 
вътрешния си живот по своя преценка. Ето защо правото 
на ЕС допуска институциите, основани на религия или вяра, 
да поставят определени изисквания пред лицата, желаещи 
да работят в тях. Така например за назначаване на позици-
ята на свещенослужител в храм дадена религиозна инсти-
туция може да изисква кандидатите да изповядват съот-
ветната религия, както и да са преминали дадено обучение 
по теология. Такова изискване не би съставлявало дискри-
минация поради изключението от забраната за неравно 
третиране, от което се ползват религиозните институ-
ции. Това изключение обаче не е универсално и е приложимо 
само що се касае до организацията на вътрешния живот на 
тези институции.

Изключения, касаещи възраст

Третото изключение е изключението по възраст. 
Това изключение гласи, че държавите – членки на ЕС, могат 
да поставят изисквания за минимална възраст, минимум 
години професионален опит или постигнат ранг в профе-
сията за назначаването на дадено лице на дадена позиция. 
Изключението от забраната за дискриминация по възраст, 
също както и определящото професионално изискване, 
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трябва да преследва законна цел и да прави това по съраз-
мерен начин. Така по делото Райнхард Приге и други срещу 
Луфтханза106 например СЕС разглежда въпроса дали попа-
да в изключението по възраст разпоредба, съгласно която 
трудовите договори на пилотите в „Луфтханза“ се прекра-
тяват, щом достигнат 60-годишна възраст. Съдът от-
съжда, че грижата за безопасността на въздушния трафик 
е законна цел, но посочената мярка в трудовите договори 
не преследва тази цел съразмерно. Това е така, тъй като 
няма причина да се смята, че след 60-годишна възраст пи-
лотите губят дадени физически умения, които са опреде-
лящи за професията им.

Специални (позитивни) мерки за премахване 
или намаляване на фактическо неравенство

ЗЗДискр

Чл. 7. (1) Не представлява дискриминация:
[…]
9. мерките и програмите по Закона за насърчаване на 

заетостта;
[…]
14. специалните мерки в полза на лица или групи лица в 

неравностойно положение на основата на признаците по 
чл. 4, ал. 1 с цел изравняване на възможностите им, докол-
кото и докато тези мерки са необходими;

15. специалната закрила на деца без родители, непъл-
нолетни, самотни родители и лица с увреждания, устано-
вена със закон;

106 СЕС, решение по дело № C-447/09, Reinhard Prigge and Others v. Deutsche Lufthansa 
AG, от 13.09.2011 г.
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16. мерките за защита на самобитността и идентич-
ността на лицата, принадлежащи към етнически, религи-
озни или езикови малцинства, и на правото им самостоя-
телно или съвместно с другите членове на своята група 
да поддържат и развиват своята култура, да изповядват 
и практикуват своята религия или да ползват своя език;

17. мерките в областта на образованието и обучение-
то за осигуряване на участието на лица, принадлежащи 
към етнически малцинства, доколкото и докато тези мер-
ки са необходими;

[…]

Наднационални норми

Директива 2006/54/ЕО – член 3
Директива 2004/113/ЕО – член 6
Директива 2000/78/ЕО – член 7
Директива 2000/43/ЕО – член 5
Конвенция на Организацията на обединените нации за 

правата на хората с увреждания – член 5
Конвенция за премахване на всички форми на расова 

дискриминация – член 1
Конвенция за премахване на всички форми на дискри-

минация срещу жените – член 4

Както вече посочихме в началото на настоящата 
глава, правото на ЕС, а оттам и ЗЗДискр предвиждат две 
големи групи изчерпателно формулирани случаи на нерав-
но третиране въз основа на защитен признак, които не 
представляват дискриминация. Дотук разгледахме първа-
та група – изключенията от забраната за дискриминация. 
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Втората група, която ще разгледаме сега, са т.нар. специ-
ални (позитивни) мерки за премахване или намаляване на 
неравенство. 

Въздържането от извършване на дискриминация по-
някога не е достатъчно, за да бъде постигнато равенство 
на практика. В някои ситуации на сериозна и вкоренена дис-
криминация е необходимо повече от простото спазване на 
забраната за дискриминация, за да се поправи съществува-
щото положение. Ето защо правото на ЕС „разрешава мерки, 
които, макар и привидно дискриминационни, всъщност целят 
да премахнат или да намалят фактическите проявления на 
неравенство, които могат да съществуват в реалностите 
на обществения живот“107. Правото на ЕС нарича подобни 
мерки специални или още позитивно действие. ЕСПЧ гово-
ри за позитивни задължения. Българският закон възприема 
терминологията на правото на ЕС и ги нарича специални 
мерки или просто мерки.

Такава мярка например биха били действия за насър-
чаване на способността на жените да се конкурират на 
трудовия пазар. Мярката би била необходима, ако поради 
патриархално наложеното им подчинено положение за же-
ните се знае, че по-рядко имат изградени конкурентни уме-
ния, за разлика от мъжете.

Такава мярка биха били и специалните образовател-
ни мерки за ромите, въведени за да се преодолее високият 
дял роми сред децата, отпадащи от училище. Именно по 

107 СЕС, решение по дело № C-158/97, Georg Badeck and Others, interveners: Hessische 
Ministerpräsident and Landesanwalt beim Staatsgerichtshof des Landes Hessen, от 
28.03.2000 г., § 19.
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такъв казус КЗД се е произнасяла108. Пред Комисията през 
2016 г. бе образувано производство по жалба и по сигнал на 
лица от български етнически произход, оплакващи се от 
съвместен проект на Министерство на образованието и 
науката и международната неправителствена организа-
ция „Ромски образователен фонд“, съгласно който на учени-
ци от ромски етнически произход трябва да се отпускат 
стипендии, като специална насърчителна мярка за тяхна-
та интеграция. В решението си по това дело КЗД анализира 
дали изпълнението на проекта е специална мярка, попада-
ща в приложното поле на чл. 7 от ЗЗДискр. Като анализира 
националните програмни документи и статистическите 
данни за малкия брой деца от ромски произход, завърши-
ли средно образование, КЗД намира за безспорно, че таки-
ва стипендии са специална мярка, която преследва законна 
цел по съразмерен начин.

Както при изключенията от забраната за дискрими-
нация, и тук съразмерността на ефекта на специалната 
мярка спрямо преследваната законна цел е тестът за ней-
ната допустимост и законност. Правото на ЕС не допуска 
абсолютни преференции. С други думи, специалните мерки 
не са всякога приложими без граници. Това е така, тъй като 
абсолютизирането на специалните мерки и приложението 
им без ясно изразени граници рискува да създаде нови нера-
венства, наместо да коригира вече съществуващи.

Ето защо всяко изключение от забраната за дис-
криминация, каквото представляват специалните мерки, 
трябва да бъде тълкувано стеснително – само толкова, 

108 Решение № 237 от 12.07.2017 г. по пр. № 329/2016 г. на КЗД, І с-в.
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колкото е предписано от директивите и колкото е необ-
ходимо за изравняване на едно неравно положение, и нищо 
повече109. Така например СЕС се е произнасял, че разпоредба, 
която гарантира на жените абсолютен и безусловен при-
оритет при назначаване на работа, без значение какви са 
обективните качества на кандидатите за работа, макар и 
преследваща законната цел да премахне половото неравен-
ство в сферата на заетостта, е несъразмерна за постига-
нето на тази цел110.

109 СЕС, решение по дело № C-450/93, Eckhard Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen, от 
17.10.1995 г., § 21.

110 Пак там, § 22.
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Глава 15

Специалните правила  
за доказването (чл. 9)

Най-важното накратко

Общото правило по граждански дела е, че всяка страна 
по делото трябва до докаже фактите, на които основава 
твърденията си. В антидискриминационното право обаче 
задълженията за доказване на фактите са по-различно 
разпределени между страните по делото. Жертвите на 
дискриминация следва да докажат само тези факти, кои-
то са достатъчни, за да може да се направи предположе-
ние от съдията или КЗД, че е налице дискриминация. Те не 
е нужно да доказват изчерпателно и несъмнено наличието 
ѝ. Достатъчно е да установят предположение. Сторят ли 
това, тежестта се прехвърля върху другата страна по 
делото, която трябва да обори това предположение.

ЗЗДискр

Чл. 9. В производство за защита от дискриминация, 
след като страната, която твърди, че е дискриминирана, 
представи факти, въз основа на които може да се напра-
ви предположение, че е налице дискриминация, ответната 
страна трябва да докаже, че принципът на равно трети-
ране не е нарушен.
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Наднационални норми

Директива 2000/43/ЕО – преамбюл, съображение 21; 
член 8, пар. 1
Директива 2000/78/ЕО – преамбюл,съображение 31; 
член 10, пар. 1
Директива 2004/113/ЕО – преамбюл, съображение 22; 
член 9, пар. 1
Директива 2006/54/ЕО – преамбюл, съображение 30; 
член 19, пар. 1

Общото правило за доказване по граждански дела е, че 
всяка страна, която прави искания или възражения, тряб-
ва до докаже фактите от значение за решаване на делото 
и връзките между тях. В противен случай исканията или 
възраженията няма да бъдат уважени. В дела за дискри-
минация обаче задълженията за доказване на фактите са 
по-различно разпределени между страните по делото. Член 
9 от ЗЗДискр въвежда т.нар. прехвърляне на тежестта на 
доказване.

Това специалното правило за доказване по дела за дис-
криминация предвижда, че жертвите трябва да докажат 
само някои факти от значение за установяване на дискри-
минация, а не всички. Това се нарича доказване на дискрими-
нация на пръв прочит (prima facie). Кои точно факти трябва 
да се докажат и кои не, зависи от това за коя форма на дис-
криминация се води делото, за което можете да прочетете 
по-долу в тази глава. 

Когато жертвите докажат само тези някои факти, 
КЗД или съдът трябва да приемат дискриминацията за 
осъществена, след което трябва да обърнат тежестта на 
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доказване към ответника. За ответника тогава възниква 
задължение да докаже, че в действителност неравното от-
насяне с жертвата, за което се води делото, не е дискрими-
нация, тъй като е било въз основа на обективни причини, а 
не на защитения признак.  

За експерти

Съгласно правилото на чл. 9 от ЗЗДискр дискрими-
нираната страна дължи само едно непълно доказване – 
да докаже вероятност, предположение за дискриминация. 
Става въпрос за въведена презумпция за осъществена 
дискриминация, при която правоприлагащият орган 
трябва да приеме дискриминацията за осъществена, 
ако засегнатото лице докаже само определени елементи 
от състава на дискриминацията, след което да обърне 
тежестта на доказване към ответника, който да дока-
же, че дискриминация не е била осъществена, тъй като 
спорното третиране е било въз основа на обективни 
причини, а не на защитения признак.

 Така се произнася ВАС, който е категоричен, че от 
установените по делото факти се „презумира“ дискри-
минация, поради което, на основание чл. 9 от ЗЗДискр, 
„доказателствената тежест се прехвърля върху друже-
ството, което следва да докаже обективна оправданост 
и пропорционалност на проявеното различие“111.

 АССГ от своя страна също е категоричен, че е 
„достатъчно […] пострадалият само да докаже факти […], 
които на пръв поглед и пръв прочит дават основание за 
предположение, че вероятно, но не сигурно, е извършена 
дискриминация“112.

111 Решение № 15089 от 17.11.2011 г. по адм. д. № 15276/2010 г. на ВАС, VII отд.
112 Решение № 4806 от 22.08.2012 г. по адм. д. № 901/2012 г. на АССГ, II отд., 23. с-в.
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 В друг случай ОС – Разград съобразява, че в произ-
водството пред него не е доказана „вероятност“ за дис-
криминация, която да обърне тежестта на доказване 
съгласно чл. 9 от ЗЗДискр: „Предвид на това не са уста-
новени факти, които да обосноват вероятност за наличи-
ето на дискриминация“113.

 Когато дискриминираната страна докаже с не-
пълно доказване дискриминация на пръв прочит, за от-
ветната страна възниква задължението да обори съз-
дадената от дискриминираната страна презумпция за 
дискриминация посредством пълно доказване. То би мог-
ло да е насрещно – ответникът да се опитва да обори, че 
вече доказаните от ищеца елементи не са се осъщест-
вили. Много по-продуктивна обаче би била защитата с 
едно главно доказване по елемента „причинна връзка“. В 
тези случаи от ответника се очаква да докаже, че да, 
извършил е спорното третиране, но то не е на основата 
на защитен признак, а по друга причина, която не попада 
в материалния обхват на ЗЗДискр.

 Така ВКС се произнася, че „…представените от от-
ветника доказателства не доказват, че в конкретния 
случай не е било нарушено правото на ищците на равно 
третиране“114.

Причината за това различно правило за доказване по 
дела за дискриминация е, че жертвите на дискриминация 
обичайно са в по-неблагоприятно положение от извърши-
теля и е по-малко вероятно да разполагат с достъп до до-
казателства, които да представят пред съда или друг ком-

113 Решение № 53 от 03.07.2017 г. по в. гр. д. № 125/2017 г. на ОС – Разград.
114 Решение № 391 от 22.04.2009 г. по гр. д. № 811/2008 г., ВКС, I г. о.
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петентен орган. От друга страна, те трудно биха могли 
да докажат, че деецът се е отнесъл с тях зле точно поради 
защитения им признак – защо е постъпил по определен на-
чин, знае най-добре този, който е извършил дадено деяние.

Често може да се чуе критиката, че обръщането на 
тежестта на доказване не е справедливо, защото всеки 
може да твърди произволно, че друг го е дискриминирал, а 
„наклеветеният“ трябва да доказва, че е невинен, както и 
че за да се защити, човек трябва да доказва отрицателен 
факт – тоест че нещо не се е случило въобще. Тази крити-
ка е неоснователна. Този, за когото се твърди, че е извър-
шил дискриминация, носи тежестта на доказване само ако 
са били налице някои основни факти за спорното му пове-
дение, както обсъдихме по-горе. Дори и тогава той лесно 
може да се защити, например като докаже, че поведението 
му е основано на друга, несвързана със защитен признак 
причина – например че не е уволнил служителка, защото е 
разбрал, че е лесбийка, а защото системно не е изпълнявала 
служебните си задължения.

Тестингът като похват на набавяне на 
документиране на дискриминацията

Един от методите, които жертвите на пряка дискри-
минация биха могли да използват, когато искат да прове-
рят дали наистина дадено лице дискриминира, или знаят, 
че го прави, но искат да си осигурят доказателства за това, 
е тестингът (или тестването). Той представлява взаимо-
действие с предполагаемия или известен извършител от 
страна на две или повече лица, където най-малко едно от 
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лицата носи защитен признак. Целта е да се наблюдава 
поведението на предполагаемия извършител на дискрими-
нация и да се съхрани информацията за него посредством 
свидетел. За да изясним нещата, ще дадем пример.

Ако подозирате, че в басейн или аквапарк не допускат 
хората с по-тъмен цвят на кожата, това лесно може да се 
провери (тества), като мястото бъде нарочно посетено от 
подставени лица – най-малко едно лице с тъмна кожа и едно 
със светла кожа. Двете лица трябва да посетят мястото 
по едно и също време или в близък времеви отрязък. Това 
ще намали вероятността деецът да твърди, че различно-
то третиране е продукт на изменили се между двете по-
сещения обстоятелства. Трето, странично лице, трябва 
също да присъства изцяло в ролята на свидетел. Свидетел 
би могло да бъде и самото лице, което не е носител на за-
щитения признак, но тогава тестът трябва така да е ус-
троен, че това лице да наблюдава непосредствено и двете 
ситуации – отношението към себе си и отношението към 
другия, който е носител на защитения признак. Тестингът 
приключва, след като свидетелят види лично какво е отно-
шението към едното и какво към другото лице. Той тряб-
ва пряко да види и чуе какво се случва и в двете ситуации. 
Свидетели биха могли да бъдат и двама души – единият да 
наблюдава едната ситуация, а другият – другата. Допус-
тимо е, ако е практически възможно, свидетелят да си за-
писва информация за видяното и чутото – датата на тес-
тинга, имената на служителите на институцията, които 
третират по-неблагоприятно лицата със защитен при-
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знак, и прочее. В повечето случаи обаче свидетелят трябва 
да разчита на наблюдателността и добрата си памет.

В обикновена, естествено получила се житейска си-
туация е нормално свидетелят да е бил в някаква степен 
участник в случилото се. При предварително планиран 
тестинг обаче е препоръчително свидетелят да не се на-
месва в разговорите, т.е. да не взаимодейства физически 
или словесно с тестовите посетители и евентуалния из-
вършител, а само да наблюдава. Това не означава, че свиде-
телят не може да наблюдава случващото се отблизо, на-
против – желателно е да присъства в близост и да чува и 
вижда добре всичко.

След приключването на тестинга може да се пристъ-
пи към изготвяне на жалба до КЗД или искова молба до съда 
относно претърпяната/наблюдаваната дискриминация. В 
жалбата или иска се посочва, че е бил извършен тестинг, 
описва се кога и как се е провел, кои лица са участвали и в 
какво качество – кой е бил свидетел, кой тестващ. Иска се 
и допускането на свидетелите при режим на довеждане в 
предстоящото вследствие на подадената жалба или иск 
съдебно заседание.

Свидетелят или свидетелите се водят в съда или КЗД 
на първото заседание, ако това е допуснато от решаващия 
състав. Там те трябва да бъдат разпитани както от две-
те страни, така и от решаващия орган – съдия или членове 
на КЗД. Те трябва кратко, ясно, точно и без двусмислия и 
колебания да могат да възпроизведат подробна информа-
ция за видяното и чутото – кога (дата), къде (на кое точно 
място), какво са видели и чули, кои са били участниците в 
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ситуацията, като посочат тези участници в залата. Же-
лателно е това да са хора, които умеят да говорят гладко, 
ясно и високо, без значителни колебания, с кратки изрече-
ния, без неясноти. Те трябва да обяснят задачата си – че 
е трябвало да наблюдават поведението на едната страна 
спрямо другата. Също така трябва да имат предвид, че 
адвокатите на насрещната страна може да задават раз-
сейващи, наглед несвързани с предмета на производството 
въпроси.

Специфики при доказването на отделните 
форми на дискриминация

Както посочихме по-горе, жертвите на дискримина-
ция, съобразно специалното правило за доказване по дела 
за дискриминация, трябва да докажат само някои факти от 
значение за установяване на дискриминация, а не всички. 
Кои точно факти трябва да се докажат и кои не, зависи от 
това за коя форма на дискриминация се води делото. 

Така при пряката дискриминация е достатъчно да 
посочите пред КЗД или съда с максимално възможните до-
казателства само три от четирите елемента: защитен 
признак (например като човек от кой етнос се самоопреде-
ляте); третирането, на което сте станали жертва; и срав-
нител – друг човек, който в сходна на вашата ситуация не 
носи същия защитен признак (например е от друг етнос), но 
е бил третиран по-благоприятно в сравнение с вас. Дока-
жат ли се тези три неща, съдията или решаващият състав 
на КЗД трябва да приеме, че е била осъществена пряка дис-
криминация. Четвъртият елемент – причинната връзка 
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между защитения признак и третирането – би могло, но не 
е нужно, да се доказва.

За да се установи непряка дискриминация на пръв про-
чит например, би било достатъчно само да се докаже, че на 
практика неутралното правило има или би имало непро-
порционално по-тежък ефект върху дадена група поради 
неин защитен признак. 

Доказването на преследване е подобно на това на 
пряката дискриминация, с тази разлика, че вместо при-
знак, следва да се докаже, че засегнатото лице е предприело 
действие за защита от дискриминация. Или пък да се дока-
же, че извършителят предполага това, макар и засегнато-
то лице да не го е сторило в действителност. В другите 
разновидности на преследването пък следва да се докаже 
същото, но за свързано лице или пък че жертвата на дис-
криминацията е отказала да дискриминира.

Доказването на недостъпна архитектурна среда 
може да стане по различни начини – тестинг със свидетели 
или техническа експертиза, назначена от компетентния 
държавен орган, който прилага Закона. 

Подобно е положението и при расовата сегрегация, 
където доказването може да стане чрез свидетелски пока-
зания на няколко души, което е достатъчно, за да се обърне 
върху ответника тежестта да докаже, че сегрегация няма.

По-особен е случаят с тормоза. При него, както и при 
пряката дискриминация не е необходимо да се доказва при-
чинна връзка между поведение на извършителя и защитен 
признак на жертвата. Достатъчно е да се докаже, че дее-
цът е целял да унижи жертвата и да ѝ създаде враждебна, 
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принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна сре-
да – това е само една възможност – или пък че дори и да не 
е целял, с поведението си е унижил жертвата, тоест по-
стигнал е резултат. 
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Глава 16

Задължения на публичните власти 
(чл. 10 – 11, чл. 25, чл. 29, чл. 38 – 39)

Най-важното накратко

Както вече говорихме в настоящия наръчник, забра-
ната да се извършва дискриминация, важи за всички – фи-
зически и юридически лица, но така също и за институ-
циите на държавата. Последните обаче са задължени да 
правят нещо повече. Те следва не само пасивно да се въз-
държат от прояви на дискриминация, но също така актив-
но да предприемат всички мерки, които са възможни, за 
да засилват и утвърждават забраната за дискриминация.

ЗЗДискр

Чл. 10. При осъществяване на правомощията си дър-
жавните органи и органите на местното самоуправление 
са длъжни да предприемат всички възможни и необходими 
мерки за постигане целите на този закон.

На няколко места в настоящото издание говорим за 
компетентен държавен орган, който прилага Закона, или 
за решаващ състав. В тези случаи разбираме прилагането 
на Закона в тесен смисъл и имаме предвид този държавен 
орган, пред който се развива производство за защита от 
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дискриминация – съдът или КЗД. В по-широк смисъл обаче 
това са и органите на централната и на местната изпъл-
нителна власт – различни министерства, агенции, общини, 
кметства и прочее, както и техните служители, нато-
варени с властнически функции. За всички тях правните 
норми, включително тези на ЗЗДискр, са задължителни. 
Държавата, най-общо казано, е длъжна да се подчинява на 
правните норми.

Това задължение има две страни. Едната страна е 
пасивното задължение, при което държавните органи и ор-
ганите на местното самоуправление са длъжни да се въз-
държат от нарушения на забраната за дискриминация, 
другата – активното задължение, при което те трябва 
да предприемат проактивни действия за утвърждаване 
на принципа на недискриминация и за премахване на фак-
тически неравенства. С това се имат предвид специални-
те мерки по чл. 7 от ЗЗДискр, за които говорихме в глава 
14. Посочените органи трябва не просто да предприемат 
мерки в тази насока, а да предприемат всички такива мер-
ки, които са необходими и възможни (чл. 10 от ЗЗДискр). 
Нещо повече – в практиката е обоснована тезата, че тези 
власти могат да противодействат на дискриминацията, 
доколкото имат относими правомощия за това.

Така КЗД се произнася, че кмет, комуто е известна 
дискриминационна практика от страна на местните биз-
неси, трябва да предприеме необходимото в рамките на 
своите правомощия, за да противодейства на тези деяния с 
оглед постигането на целите на ЗЗДискр:
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„В хода на производството се установи, че кметът на 
Община Белоградчик […] е бил уведомен писмено чрез до-
кладна подадена от младши специалист „Координатор 
по етнически и демографски въпроси“ към общината […]. 
Настоящият състав констатира, че административ-
ният орган не е предприел необходимите мерки за из-
вършване на проверка и започване на административно 
производство според правомощията му. Възможните на 
местно ниво мерки за постигане целите на ЗЗДискр са 
много на брой и разнообразни по характер в зависимост 
от законоустановените правомощия на Кмета – от 
общи такива, например като отправяне на предложение 
до общинския съвет за въвеждането на забрана за дис-
криминация в общинската Наредбата за търговската 
дейност на територията на община Белоградчик и под-
ходяща санкция за нарушаване на тази забрана извън 
вече установените такива в ЗЗДискр; както и изпраща-
не на сигнали до Комисията за защита от дискримина-
ция и/или до Комисията за защита на потребителите; 
установяване на механизъм за проверка и установяване 
на подобни практики на местно ниво, включително чрез 
широко анонимно събиране на информация и последва-
щото им проверяване от служителите на общинската 
администрация с обичайните методи и специфичните 
такива по тестване на ситуацията [получер наш – 
бел. ред.]; извършване на съвместни целеви проверки за-
едно с КЗП. Това изброяване на възможните общи мерки 
не е изчерпателно, но кметът е можел да предприеме и 
специфични такива, например при установени случаи 
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на недопускане/необслужване на роми в някое заведение 
с характер на практика или политика на заведението, 
е имал правомощието да осъществява последващ кон-
трол за спазване на условията на категоризация и да 
прекратява категоризацията на основание чл. 53, ал. 1, 
т. 5 от ЗТ при повторно нарушение на чл. 46, т. 1 от ЗТ – 
когато субектът нарушава задължението си да пре-
доставя туристически услуги, отговарящи на изисква-
нията за определената категория на обекта. Горното 
налага извода, че кметът на Община Белоградчик, кон-
ституиран като заинтересована страна в настоящо-
то производство, не е изпълнил задължението си по чл. 
10 от ЗЗДискр“.

Впечатляващо е колко подробни примери дава КЗД в 
това свое решение за това какви мерки е могъл да предпри-
еме кметът в дадения случай. Нещо повече – Комисията 
предлага самите служители на общинската администра-
ция да извършват тестинги (вж. глава 15), при които прове-
ряват реално дали подставени лица роми биха били обслу-
жени така (или въобще), както подставени лица българи. 
В чуждестранни юрисдикции практиката на тестиране 
(тестване) на ситуацията е утвърден подход за проверка 
на хипотеза за дискриминационна практика. В практиката 
на КЗД по ЗЗДискр тя е използвана няколко пъти, но тук 
КЗД особено прогресивно я предлага като обичаен подход на 
общинската администрация за установяване на наруше-
ние на законите, уреждащи равенството в третирането. 
Така в случай на установени нарушения общинската адми-
нистрация следва да използва както своите правомощия, 
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като мерки за постигане на целите на тези закони, така и 
да сезира КЗД.

Задължение за позитивни мерки

ЗЗДискр

Чл. 11. (1) Органите на държавна власт, обществените 
органи и органите на местното самоуправление предпри-
емат мерки по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 13 и 14, когато това 
е необходимо за постигане целите на този закон.

(2) Органите на държавна власт, обществените орга-
ни и органите на местното самоуправление предприемат 
приоритетно мерки по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 13 и 14 за 
изравняване възможностите на лица – жертви на мно-
жествена дискриминация.

Както беше споменато, извън възможността да 
противодействат на дискриминацията с пасивни дейст-
вия, властите имат и задължението за позитивни дейст-
вия. Те „са длъжни да предприемат всички възможни и не-
обходими мерки за постигане целите на“ ЗЗДискр (чл. 10). 
По-конкретно Законът предписва на всички органи, когато 
това е необходимо, да предприемат мерки по чл. 7, ал. 1, т. 13 
и 14, а именно мерките в областта на образованието и обу-
чението за осигуряване на балансирано участие на жените 
и мъжете, както и специалните мерки в полза на лица или 
групи лица в неравностойно положение на основата на при-
знаците по чл. 4, ал. 1, с цел изравняване на възможностите 
им, доколкото и докато тези мерки са необходими. Такива 
групи, които биха попаднали в последната категория, биха 
били например хората с увреждания и ромите. Това е така, 
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тъй като е добре известно, че те именно имат затрудне-
ния в достъпа до образование.

Мерки в сферата на заетостта  
и образованието

ЗЗДискр

Чл. 25. Териториалните поделения на Агенцията по 
заетостта са длъжни да осигурят на безработните лица 
равни възможности за ползване и упражняване на гаран-
тираните им със закон права без оглед на признаците по 
чл. 4, ал. 1.

[…]
Чл. 29. (1) Министърът на образованието и науката и 

органите на местното самоуправление вземат необходи-
мите мерки за недопускане на расова сегрегация в обуча-
ващите институции.

(2) Ръководителят на обучаваща институция пред-
приема ефективни мерки за предотвратяване на всички 
форми на дискриминация на учебното място от страна на 
лице от педагогическия или непедагогическия персонал или 
от учащ се.

Глава втора на ЗЗДискр съдържа разпоредби за спе-
циални мерки за защита от дискриминация в определени 
сфери – заетостта, образованието и други, общи сфери на 
обществения живот.

Агенцията по заетостта, министърът на образова-
нието и ръководителите на обучаващите институции са 
индивидуално посочени в Закона задължени лица, предвид 
важността на сферите, с които е свързана управленска-
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та им дейност – заетостта и образованието. Тези сфери 
са от голямо значение за интегрирането на всички групи в 
обществения живот и поради това върху тях се възлагат 
нарочни отговорности по Закона. Те не са съдържателно 
много по-различни от общите разпоредби за недискрими-
нация, но гарантират, че обособените по защитени при-
знаци лица няма да бъдат изключени от защита в тъкмо 
тези сфери. Те са мерки срещу институционализираната 
дискриминация.

Участие на уязвими групи в управлението и 
вземането на решения

ЗЗДискр

Чл. 38. Държавните и обществените органи и органи-
те на местното самоуправление провеждат политика за 
насърчаване на балансираното участие на жени и мъже, 
както и за представителното участие на лица, принадле-
жащи към етнически, религиозни и езикови малцинства, в 
управлението и вземането на решения.

Чл. 39. (1) Ако кандидатите за заемане на длъжност в 
администрацията на държавните и местните органи са 
равностойни по отношение на изискванията за съответ-
ната длъжност, назначава се кандидатът от по-слабо 
представения пол.

(2) При наличие на специфични обстоятелства по от-
ношение на равностойния кандидат от по-силно предста-
вения пол извън изискванията за длъжността той се на-
значава, ако това не представлява дискриминация спрямо 
кандидата от по-слабо представения пол.

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и при определянето на 
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участниците или членовете в съвети, експертни работни 
групи, управителни, съвещателни или други органи, освен 
когато тези участници се определят чрез избор и конкурс.

Уязвимите групи в обществото обичайно са и непопу-
лярни групи. Бедните, хората с увреждания, изолираните в 
гета етнически или сексуални малцинства, жените – всич-
ки те са групи, мишени на потисничество, и като такива 
обичайно са слабо представени или изцяло непредставени 
в управлението в най-широкия смисъл на тази дума. Дори 
в корпоративната сфера, където едно дружество може да 
има работници или служители, представители на тези 
уязвими общности, рядко се наблюдава те да заемат ръко-
водни позиции.

Така например по данни на Евростат за 2009 г. жени-
те съставляват 56% от завършващите висше образова-
ние – мнозинство, което те държат от години115, но въпреки 
това към края на 2009 г. те заемат едва 11% от членовете 
на управителните органи на най-големите публични дру-
жества в ЕС, като за България цифрата е дори по-ниска – 
7,6%116. Подобна е картината и в политическия живот. По 
данни за последното тримесечие на 2018 г. едва 26,7% от на-
родните представители в българския парламент са жени117, 

115 Eurostat, Tertiary students (ISCED 5-6) by field of education and sex [educ_enrl5], 
2009.

116 EIGE. (2018). Largest listed companies: presidents, board members and employee 
representatives. Data collected by EIGE from January 2017 and previously by the 
European Commission, DG Justice. Достъпно в интернет на адрес:  https://eige.
europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_bus_bus__wmid_comp_compbm.

117 EIGE. (2018). National parliaments: presidents and members. Data collected by EIGE 
from January 2017 and previously by the European Commission, DG Justice, last 
update on 03/10/2018. Достъпно в интернет на адрес: https://eige.europa.eu/
gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_pol_parl__wmid_natparl/bar/chart.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_bus_bus__wmid_comp_compbm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_bus_bus__wmid_comp_compbm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_pol_parl__wmid_natparl/bar/chart
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_pol_parl__wmid_natparl/bar/chart
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като се има предвид, че към 2016 г. те съставляват малко 
над 51% от населението на страната118. Представеността 
на ромите е дори по-ниска.

Ето защо жените и ромите са конкретно посочени в 
разпоредбата за специфичните форми на защита от дис-
криминация, описани в глава втора на ЗЗДискр. Съгласно 
чл. 38 от Закона държавните и обществените органи и ор-
ганите на местното самоуправление провеждат политика 
за насърчаване на балансираното участие на жени и мъже, 
както и за представителното участие на лица, принадле-
жащи към етнически, религиозни и езикови малцинства, в 
управлението и вземането на решения. Тази разпоредба ви-
димо цели тези уязвими групи да не бъдат изключени от 
участие във вземането на решения за управлението. При 
това тя не говори за какво да е участие, а за балансирано 
участие. Това означава, че участието не трябва да е фор-
мално и ограничено, а най-малкото пропорционално на де-
мографските реалности в съответния район или община.

118 EIGE. (2018). Population on 1 January by age and sex. Downloaded from Eurostat’s 
online database as dataset demo_pjan. Достъпно в интернет на адрес: https://
eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_popdem_size__demo_pjan/bar/
chart/year:2017/.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_popdem_size__demo_pjan/bar/chart/year:2017/
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_popdem_size__demo_pjan/bar/chart/year:2017/
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_popdem_size__demo_pjan/bar/chart/year:2017/
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Глава 17

Защитата от дискриминация 
пред Комисията за защита от 

дискриминация (чл. 47)

Най-важното накратко

ЗЗДискр урежда два основни начина, по които дискри-
миниран човек може да се защити. Единият е да подаде ис-
кова молба до районния съд, а другият – да подаде жалба 
или сигнал до КЗД. Жалбата или сигналът до КЗД трябва 
да са подадат най-много до три години от извършването 
на дискриминацията. КЗД ще образува дело и ще постано-
ви решение, с което признава или не твърдяната дискри-
минация. КЗД няма право обаче да присъжда обезщетения 
на жертвите на дискриминация. За да получат такова, 
жертвите трябва след получаване на положително за тях 
решение на КЗД да се обърнат към районния съд с искане за 
обезщетяване на понесените от дискриминацията вреди.

В настоящата и в следващата глава ще говорим за 
това какви са механизмите за привеждане на разпоредбите 
на ЗЗДискр в действие – какво и как можем да направим, за 
да се защитим от дискриминация.

ЗЗДискр урежда два основни начина за защита от дис-
криминация. Единият е да бъде подаден иск, т.е. искова мол-
ба, до районния съд, а другият – жалба или сигнал до КЗД, 
която е специализираният национален орган за равенство.
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Съществува и трета възможност, но тя е специ-
фична – касае случаите, в които дискриминацията е осъ-
ществена с издаването на административен акт. В този 
специфичен случай актът може да се обжалва пред админи-
стративния съд. По този въпрос обаче ще говорим конкрет-
но в следващата глава. 

Нека се върнем към двете основни форми на защита в 
ЗЗДискр. На първо място, да разгледаме пътя за защита от 
дискриминация пред КЗД.

Статут на КЗД

ЗЗДискр

Чл. 40 (1) Комисията за защита от дискриминация, на-
ричана по-нататък „комисията“, е независим специализи-
ран държавен орган за предотвратяване на дискримина-
ция, защита от дискриминация и осигуряване равенство 
на възможностите.

(2) Комисията осъществява контрол по прилагането 
и спазването на този или други закони, уреждащи равен-
ство в третирането.

Наднационални норми

Директива 2000/43/ЕО – член 13
Директива 2004/113/ЕО – член 12
Директива 2006/54/ЕО – член 20

КЗД е създадена с приемането на ЗЗДискр през 2003 г. 
Както вече посочихме, ЗЗДискр е приет, за да въведе в бъл-
гарското право антидискриминационните директиви от 
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правото на ЕС. Именно последните изискват обособяване-
то в правната система на държавите членки на орган или 
органи за „насърчаване, анализ, мониторинг и подпомагане 
на равното третиране на всички лица“119. КЗД е този орган в 
България. Тя е националният орган за равенство, призван 
да прилага разпоредбите на ЗЗДискр и европейското анти-
дискриминационно право.

Сезиране – жалби, сигнали и самосезиране

ЗЗДискр

Чл. 50. Производство пред комисията се образува по:
1. жалба на засегнатите лица;
2. инициатива на комисията;
3. сигнали на физически и юридически лица, на държав-

ни и общински органи.
Чл. 51. (1) Жалбата или сигналът до комисията се пода-

ват писмено. Когато са написани на чужд език, те се при-
дружават с превод на български език.

(2) Жалбата или сигналът трябва да съдържат:
1. името или наименованието на подателя;
2. адреса или седалището и адреса на управление на 

подателя;
3. изложение на обстоятелствата, на които се осно-

вава жалбата или сигналът;
4. изложение на исканията към комисията;
5. дати и подпис на лицето, което подава жалбата, или 

на негов представител.
(3) Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от 

комисията.

119 Вж. чл. 20 от Директива 2006/54/ЕО; вж. също чл. 12 от Директива 2004/113/
ЕО и чл. 13 от Директива 2000/43/ЕО.
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Производството пред КЗД може да започне по три 
начина.

На първо място, производство може да бъде иниции-
рано, ако потърпевшият от акт на дискриминация – фи-
зическо или юридическо лице (вж. глава 3), подаде жалба до 
Комисията.

На второ място, Комисията може да образува произ-
водство и да установи дискриминация и въз основа на по-
дадена до нея информация – сигнал, от човек или юридиче-
ско лице, които не са потърпевши от дискриминация, но са 
станали свидетели или са узнали по друг начин за извърш-
ването на такава. Такъв сигнал могат да подадат и дър-
жавни и общински органи. Възможността непотърпевши да 
подават сигнали, е от съществено значение за постигане 
на целта на ЗЗДискр, а именно – санкциониране на всички 
форми на дискриминация. Установяването, че дадено дея-
ние е дискриминационно, следва да е възможно дори без да е 
установена конкретна жертва. Това принципно положение 
е закрепено и в решения на СЕС. По делото Ферин например 
Съдът постановява, че „дори когато не може да бъде иденти-
фицирана жертва, режимът на санкции, приложими при нару-
шаване на националните разпоредби, приети с оглед транспо-
нирането на тази директива [Директива 2000/43/ЕО], [следва] 
да бъде ефективен, пропорционален и възпиращ“120.

На трето място, ЗЗДискр позволява на КЗД да се са-
мосезира за извършени нарушения на Закона и така по свой 
почин да образува производство.

120 СЕС, решение по дело № C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme-
bestrijding v. Firma Feryn, от 10.07.2008 г.
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Според Закона жалбата или сигналът до КЗД тряб-
ва да са написани на български език и като минимум да 
съдържат:

1. името или наименованието на подателя;
2. адреса или седалището и адреса на управление на 

подателя;
3. изложение на обстоятелствата, на които се 

основава жалбата или сигналът;
4. изложение на исканията към комисията;
5. дати и подпис на лицето, което подава жалбата, 

или на негов представител.
Анонимни жалби и сигнали не са допустими и те не се 

разглеждат от КЗД.
Добре е, с оглед ускоряване на производството, жал-

боподателите и сигналоподателите да се стремят да по-
сочват нарушителите в колкото се може повече подроб-
ности. Това е така, тъй като, макар и КЗД да може по закон 
да поиска сама съдействие от други институции за точна-
та индивидуализация на лицата, обръщащите се към Коми-
сията ще спомогнат за ускоряване на производството, ако 
предоставят максимално точни данни. Това в най-добрия 
случай би означавало да се опитат да представят имена и 
адрес (например по месторабота) или телефон на извърши-
теля. Същото важи и за посочването на свидетелите, ако 
има такива.

Давност

ЗЗДискр

Чл. 52. (1) Не се образува производство, а образуваното 
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се прекратява, ако са изтекли три години от извършване 
на нарушението.

(2) Когато установи, че по същия спор има заведено 
дело пред съд, комисията не образува производство.

(3) Производството пред комисията се прекратява, 
когато жалбата или сигналът бъде оттеглен или не бъде 
поправен в срока, определен от комисията.

ЗЗДискр определя давността за производствата 
пред КЗД на три години от извършването на нарушение-
то. С други думи, и жалбата, и сигналът трябва да са по-
дадени до КЗД най-много до три години от извършването 
на дискриминацията. Не стои така въпросът, когато се 
касае за продължаващо нарушение на забраната за дискри-
минация. В практиката си по определяне на давността КЗД 
държи сметка за това дали нарушението продължава към 
момента на сезирането ѝ, и счита, че давността не е из-
текла, ако нарушението продължава и в момента, в който 
тече производството пред Комисията:

„По отношение на изложените както от ответната 
страна, така и от заинтересованата страна в процеса ста-
новища за недопустимост на настоящата жалба във връзка с 
изтеклата давност по чл. 52 от Закона за защита от дискри-
минация, настоящият състав счита, че те са неосновател-
ни, тъй като към момента на образуване на производството 
пред Комисията […] нарушението продължава да е налице“121.

В случай че давността е изтекла, в резултат от по-
дадения сигнал или жалба до КЗД няма да бъде образувано 

121 Решение № 77 от 06.04.2010 г. по пр. № 258/2008 г. на КЗД, ІІІ с-в.
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производство. Правото на жалба до КЗД е погасено и не 
може да се възстанови. В такива случаи би било възможно 
завеждане на дело пред съд, където давността е общата, 
петгодишна давност по Закона за задълженията и дого-
ворите. С други думи, възможно е при изтекла давност за 
жалба или сигнал до КЗД все още да не е изтекла давността 
за иск до районния съд.

Правомощия на КЗД

ЗЗДискр

Чл. 47. Комисията за защита от дискриминация:
1. установява нарушения на този или други закони, 

уреждащи равенство в третирането, извършителя на 
нарушението и засегнатото лице;

2. постановява предотвратяване и преустановяване 
на нарушението и възстановяване на първоначалното 
положение;

3. налага предвидените санкции и прилага мерки за 
административна принуда;

4. дава задължителни предписания с оглед спазва-
нето на този или други закони, уреждащи равенство в 
третирането;

5. обжалва административните актове, постано-
вени в нарушение на този или други закони, уреждащи 
равенство в третирането, завежда искове пред съда и 
встъпва като заинтересувана страна по дела, заведени 
по този закон или други закони, уреждащи равенство в 
третирането;

6. прави предложения и препоръки до държавните и 
общинските органи за преустановяване на дискримина-
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ционни практики и за отмяна на техни актове, издадени 
в нарушение на този или други закони, уреждащи равен-
ство в третирането;

7. поддържа публичен регистър за издадените от нея 
влезли в сила решения и задължителни предписания;

8. дава становища по проекти на нормативни актове 
за съответствието им със законодателството за пре-
дотвратяване на дискриминацията, както и препоръки 
за приемане, отменяне, изменение и допълнение на норма-
тивни актове;

9. предоставя независима помощ на жертвите на дис-
криминация при подаването на жалби за дискриминация;

10. провежда независими проучвания относно 
дискриминацията;

11. публикува независими доклади и прави препоръки 
по всички въпроси, свързани с дискриминацията;

12. информира обществеността чрез средствата 
за масово осведомяване за действащите разпоредби в 
областта на защитата от дискриминация;

13. осъществява други компетенции, предвидени в 
правилника за устройството и дейността ѝ.

Наднационални норми

Принципи за статута на националните институции 
[за правата на човека] (Парижки принципи), приети от Об-
щото събрание на ООН с резолюция 48/134 от 20 декември 
1993 г.122 – членове 1 – 3

122 Достъпни в интернет на адрес: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx.

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
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Правомощията на КЗД са ясно и недвусмислено описа-
ни в цитираната норма на ЗЗДискр. Затова тук ще комен-
тираме накратко само два важни въпроса. 

На първо място, следва да напомним, че ЗЗДис-
кр постановява, че забраната за дискриминация важи за 
„всички“ (вж. чл. 6 от ЗЗДискр; вж. повече в Глава 3). Тоест, 
извършването на дискриминация е забранено както за фи-
зически лица, така и за юридически лица, а също и публични 
институции. По същия начин и КЗД има правомощия да ус-
тановява дискриминация, извършена от което и да е лице. 
Включително от публични институции. С други думи, КЗД 
е компетентна да разглежда жалби и сигнали за дискрими-
нация срещу органи на власт. 

На второ място, следва да отбележим една важна от-
лика на производството за защита от дискриминация пред 
КЗД от това пред районен съд. КЗД няма правомощия да при-
съжда обезщетения на потърпевшите от дискриминация, 
след като установи такава в рамките на производството 
пред нея. За да получи обезщетение след положително ре-
шение на КЗД, потърпевшото лице трябва да се обърне с ис-
кова молба към районния съд, като представи решението 
на КЗД. Районният съд не може повече да разглежда въпро-
са имало ли е, или не дискриминация, решен от КЗД преди 
това, а трябва единствено да прецени дали да уважи иска-
нето за обезщетение.
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Санкции за извършена дискриминация

Наднационални норми

Директива 2000/43/ЕО – преамбюл, 
съображение 26; член 15
Директива 2000/78/ЕО – преамбюл, 
съображение 35; член 17
Директива 2004/113/ЕО – преамбюл, 
съображение 27; член 14
Директива 2006/54/ЕО – преамбюл, 
съображения 6 и 35; член 25

Антидискриминационното право на ЕС изисква дър-
жавите членки да предвидят ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции за нарушения на забраната за дискри-
минация. СЕС е категоричен, че е „[н]евъзможно да се наложи 
истинско равенство на възможностите без надлежна систе-
ма от санкции“123.

Що се касае до формата на предписаните санкции, 
СЕС се произнася, че изискването не е за конкретна форма, 
а за резултат:

„[…] макар пълноценното прилагане на директивата да 
не изисква някаква специфична форма на санкциониране на 
дискриминация, то налага санкцията да бъде такава, че да га-
рантира реална и ефективна защита […]. [Санкцията] трябва 
освен това да има и истински възпиращ ефект […]“124.

123 СЕС, решение по дело № C-14/83, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v. Land 
Nordrhein-Westfalen, от 10.04.1984 г.

124 СЕС, решение по дело № C-177/88, Elisabeth Johanna Pacifica Dekker v. Stichting 
Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus, от 08.11.1990 г.
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За експерти

Въпреки това СЕС в своята практика все пак е по-
сочвал някои форми, които счита, че биха отгово-
рили на изискването за ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции за нарушения на забраната за 
дискриминация:

„[…] [санкциите] могат да се състоят в установяване 
на дискриминацията […] придружено от разгласяване [на 
решението, с което се установява дискриминацията] в 
достатъчна степен, като разходите за разгласяването 
следва да се поемат от ответника. Санкциите [също така] 
могат да се изразяват и в разпореждане до работодате-
ля […] да преустанови констатираната дискриминацион-
на практика, придружено според случая от имуществена 
санкция. Те могат освен това да се изразяват в присъж-
дане на обезщетение за претърпени вреди на органа […]“125.

Следва да направим уточнението, че в практиката 
си СЕС използва термина „санкции“ в широк смисъл. В 
неговото смислово поле влиза както установяването 
на дискриминация от съда или КЗД, така и различните 
форми на административна принуда, предвидени по ЗЗ-
Дискр, и обезщетяването на претърпените от потър-
певшия вреди.

В унисон с изискването на правото на ЕС за ефектив-
ни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушения на 
забраната за дискриминация ЗЗДискр установява система 
от такива мерки. Българският закон предоставя пълномо-
щия на КЗД и съдилищата, гледащи дела по него, да налагат 

125 СЕС, решение по дело № C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme-
bestrijding v. Firma Feryn на, от 10.07.2008 г., § 39.
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следните видове санкции, които ще разгледаме по-долу: 
1) принудителни административни мерки; 2) глоби и иму-
ществени санкции; 3) обезщетения за претърпени вреди.

За експерти

Тук следва да отбележим, че редът за издаване на 
санкционни актове по ЗЗДискр е особен. Съгласно чл. 84, 
ал. 2 от Закона КЗД не издава наказателни постановле-
ния, така както централен държавен орган, действащ 
като административнонаказващ. Наместо това нала-
га санкции с решение. Съгласно същата норма тези ад-
министративни актове подлежат на обжалване по реда 
на АПК. При издаването на този особен вид санкционни 
актове ЗАНН се прилага субсидиарно.

По тази причина в някои свои произнасяния КЗД из-
рично се позовава на съображения, свързани с правилата 
за определяне на наказанието по ЗАНН. В тази практика 
има позитивни примери за това как, въпреки изричната 
препратка към ЗАНН по неуредените в чл. 84 от ЗЗДис-
кр въпроси, КЗД правилно съобразява наред с това и из-
искванията на правото на ЕС санкциите за нарушаване 
на националните разпоредби, приети в съответствие с 
антидискриминационните директиви, да са ефективни 
и разубеждаващи.

Така в един случай КЗД се произнася:
„С оглед разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН наказанието 

се определя като се вземат предвид тежестта на наруше-
нието, подбудите за неговото извършване, смекчаващите 
и отегчаващи вината обстоятелства и имотното със-
тояние на нарушителя. За постигане целите на ЗЗДискр., а 
именно ефективна защита от дискриминация и равенство 
пред закона, в третирането и възможностите, е необхо-
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димо налаганите наказания за прояви на дискриминация да 
са с разубеждаващ и възпиращ ефект (чл. 15 от Директива 
2000/43/ЕС). В случая няма данни за имотното състояние 
и доходите на нарушителя, но вземайки предвид факта, че 
[ответницата] е дългогодишен учител и съгласно Наредба 
№ 1 за работните заплати на персонала в звената от сис-
темата на народната просвета […] минималната основна 
заплата на старши учител е не по-малко от 535 лева […], 
като към нея се начисляват предвидените в закона до-
пълнителни възнаграждения. Гореизложеното мотивира 
настоящият състав да приеме, че за постигане целите 
на чл. 12 от ЗАНН и чл. 2 от ЗЗДискр. следва да наложи на 
[ответницата] глоба в размер […] на 250 (двеста и петде-
сет) лева, за да е в състояние да въздейства възпиращо по 
отношение на учениците“126.

Принудителни административни мерки

ЗЗДискр

Чл. 76. (1) За предотвратяване или преустановяване на 
нарушенията по този или по други закони, уреждащи ра-
венство в третирането, както и за предотвратяване или 
отстраняване на вредните последици от тях, комисията 
по своя инициатива или по предложение на синдикални ор-
ганизации, на физически или юридически лица може да при-
лага следните принудителни административни мерки:

1. да дава задължителни предписания на работода-
телите и длъжностните лица за отстраняване на нару-
шения на законодателството за предотвратяване на 
дискриминация;

126 Решение № 333 от 15.09.2014 г. по пр. № 175/2013 г. на КЗД, І с-в.
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2. да спира изпълнението на незаконни решения или 
нареждания на работодатели, които водят или могат да 
доведат до дискриминация.

(2) Когато в случаите по ал. 1 по един и същ въпрос е да-
дено влязло в сила задължително предписание и има влязло 
в сила решение на съда, които си противоречат, изпълня-
ва се решението на съда.

ЗЗДискр предоставя правомощия на КЗД да налага 
принудителни административни мерки на работодатели 
и длъжностни лица. Принудителните административни 
мерки са форма на държавна принуда в случаи на админи-
стративни нарушения127. Те са различни от администра-
тивните наказания, каквито например са глобите, които 
са по-популярна и по-тежка форма на принуда в случаи на 
административни нарушения. Българската правна док-
трина различава превантивни (предупредителни), преус-
тановителни и възстановителни принудителни админи-
стративни мерки128.

ЗЗДискр определя, че КЗД може да налага две прину-
дителни административни мерки: 1) задължителни пред-
писания на работодателите и длъжностните лица за 
отстраняване на нарушения на законодателството за пре-
дотвратяване на дискриминация; 2) спиране на изпълнение-
то на незаконни решения или нареждания на работодатели, 
които водят или могат да доведат до дискриминация. По-
дателите на сигнали или жалби до КЗД могат изрично да 
искат от нея налагането на една от тези две принудител-

127 Вж. по-подробно в Дерменджиев, Костов и Хрусанов (2012), с. 366 – 370.
128 Пак там, както и Лазаров (2017), с. 116 – 178.
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ни мерки. КЗД обаче не е обвързана от искането до нея и е 
свободна да установи дискриминация, без да наложи прину-
дителна административна мярка на извършителя или да 
наложи различна такава от исканата.

За експерти

В практиката е по-разпространено прилагането 
на първата посочена принудителна административна 
мярка – задължителните предписания. КЗД прилага за-
дължителните предписания като преустановителна 
принудителна мярка, но така също и като превантив-
на. Така Комисията налага превантивна принудителна 
административна мярка на телевизия във връзка с из-
лъчен от нея репортаж, макар и да не установява дис-
криминация от страна на телевизията. На секцията с 
коментари в интернет страницата си КЗД предписва 
на същата да упражнява по-стриктен контрол129.

Употребата на превантивни административни 
мерки от КЗД е прогресивен ход в изпълнение на целта 
на ЗЗДискр и антидискриминационните директиви на ЕС 
за ефективно противодействие на дискриминацията.

Така КЗД установява, че кметът на община, кому-
то е била известна дискриминационна практика от 
страна на местни бизнеси, не е предприел необходи-
мото и възможното съгласно правомощията си, за да 
противодейства на тези практики. В производството 
ответник е представител на местен бизнес, а кметът 
е заинтересована страна. КЗД налага на кмета прину-
дителна административна мярка, подробно форму-
лирана и предвиждаща механизъм за отчетност пред 
Комисията:

129 Решение № 456 от 21.11.2016 г. по пр. № 252/2014 г. на КЗД, І с-в.
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„[С] цел постигане на генералната и специалната пре-
венция КЗД следва да наложи принудителни администра-
тивни мерки на кмета на Община Белоградчик, като му 
предпише следното: 1. Да предложи на Общински съвет Бе-
лоградчик промени в Наредбата за търговската дейност 
на територията на община Белоградчик за въвеждане на 
забрана за дискриминация при достъпа до стоки и услуги в 
търговските обекти на територията на общината, как-
то и адекватни санкции за нарушаването на забраната; 
2. Да създаде ефективен механизъм на местно ниво за на-
блюдение и преустановяване на случаи на дискриминация 
при достъпа до стоки и услуги, както и периодично на все-
ки три месеца в рамките на едногодишен период от връч-
ване на настоящото решение да докладва на Комисията 
за защита от дискриминация за резултатите от този 
механизъм. Предвид характера на предписаните мерки на-
стоящия състав следва да определи срок за изпълнението 
им и уведомяването на Комисията в рамките на 30 дни от 
съобщаването на решението“130.

Интересен въпрос поражда първата точка на така 
наложената принудителна административна мярка. 
На пръв прочит тя би се привидяла като недопустима 
намеса в местното самоуправление и подмяна на воля-
та на местното население. Този прочит обаче би бил 
несъстоятелен при внимателно съобразяване на същ-
ността на местната власт, така както я разбира Кон-
ституцията. Населението по места „излъчва“ власт и 
формира органи на власт, за да се постигнат определе-
ни местни цели, но тази власт се осъществява по деле-
гация на функции и задачи от страна на държавата131. 

130 Решение № 24 от 27.01.2011 г. по пр. № 45/2010 г. на КЗД, І с-в.
131 Друмева (2008).
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В конкретния случай упражнената принуда от страна 
на КЗД е насочена към органа на изпълнителната власт 
в общината. Той, като призван от Конституцията да 
се ръководи, наред с друго, и от законите (чл. 139, ал. 2), 
следва да съблюдава изпълнението на законите при из-
пълнението на правомощията си. Законът за местното 
самоуправление и местната администрация възлага на 
кмета да „организира изпълнението на задачите, които 
произтичат от законите, от актовете на президента 
на републиката и на Министерския съвет“ (чл. 44, ал. 
1, т. 8). Задължителното предписание, дадено от КЗД в 
разглеждания случай, задължава кмета единствено да 
изготви и внесе предложение в общинския съвет, като 
крайното решение по този въпрос ще бъде на самия об-
щински съвет. Подробното предписание на КЗД в този 
случай и предвиденият в него механизъм за отчетност 
пред КЗД са особено добра практика, осигуряваща кон-
трол върху реалното изпълнение на предписанията.

В друг случай Комисията налага като превантивна 
мярка инкорпориране на антидискриминационни норми 
във вътрешните правила на училище, като освен това 
предписва директорът на училището да предприеме 
мерки да разгласи сред служители и ученици текста на 
ЗЗДискр:

„С превантивна цел, а именно занапред да не се до-
пускат подобни нарушения, […] КЗД следва да даде задъл-
жително предписание на ответната страна в производ-
ството – директора на 54 СОУ – гр. София да се съобрази 
с изискванията както на Закона за защита от дискрими-
нация, така и с Директива 2000/43/ЕО, като в срок от 30 
дни от постановяване на настоящото решение да въведе 
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във Вътрешните правила на 54 СОУ „Св. Иван Рилски“ раз-
поредба за забрана на дискриминация на учебното място 
от страна на лице от педагогическия или непедагогиче-
ския персонал или от учащ се; да доведе настоящото ре-
шение до знанието на всички лица, работещи по трудово 
правоотношение или граждански договори в училището; и 
да постави на видни и достъпни места в училището и на 
входа му текста на закона, както и разпоредбите, които 
ще се въведат във вътрешните правила, отнасящи се до 
защита от дискриминация“132.

Глоби и имуществени санкции

ЗЗДискр

Чл. 78. (1) Който извърши дискриминация по смисъла на 
този закон, се наказва с глоба от 250 до 2000 лв., ако не 
подлежи на по-тежко наказание.

(2) Който не предостави в срок поискани от комисията 
доказателства или информация, или попречи или не пре-
достави достъп до обекти за проверка, се наказва с глоба 
от 500 до 2000 лв.

Чл. 79. Редовно призован свидетел, който не се яви по 
неуважителни причини пред комисията, за да даде свиде-
телски показания, се наказва с глоба от 40 до 100 лв.

Чл. 80. (1) Който не изпълни задължение, произтичащо 
от този закон, се наказва с глоба от 250 до 2000 лв., ако не 
подлежи на по-тежко наказание.

(2) Когато нарушението е извършено при осъществя-
ване дейността на юридическо лице, на него му се налага 
имуществена санкция в размер от 250 до 2500 лв.

132 Решение № 333 от 15.09.2014 г. по пр. № 175/2013 г. на КЗД, І с-в.
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(3) За допускане извършването на нарушение по ал. 1 
ръководителят на юридическо лице - работодател, се на-
казва с глоба от 200 до 2000 лв., ако не подлежи на по-теж-
ко наказание.

Чл. 81. Когато нарушенията по чл. 78 - 80 са извършени 
повторно, се налага глоба, съответно имуществена санк-
ция, в двоен размер на първоначално наложената.

Чл. 82. (1) Който не изпълни решение на комисията или 
на съда, постановено по този закон, се наказва с глоба от 
2000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Ако след изтичане на три месеца от влизане в сила 
на решението по ал. 1 нарушението продължава, налага се 
глоба от 5000 до 20 000 лв.

Наред с принудителните административни мерки 
ЗЗДискр предоставя правомощия на КЗД (а така също и на 
съдилищата, гледащи дела по Закона) да налагат и друг вид 
санкции, а именно глоби на физически лица и имуществени 
санкции на юридически лица. Макар уредбата на глобите 
и имуществените санкции в ЗЗДискр, посочена в карето 
по-горе, да е зле структурирана, най-общо намерението 
на законодателя е било да предвиди глоби и имуществени 
санкции както за нарушения на процесуалните разпоред-
би, уреждащи протичането на делата по Закона (например 
неявяването на редовно призован свидетел, уредено в чл. 
79), така и за нарушения на материалните разпоредби на 
същия (например забраната за тормоз).

Основен въпрос при налагането на този вид санкции 
е техният размер. КЗД се произнася в практиката си, че 
следва да съобразява имущественото състояние на от-
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ветниците при определянето на размера на глобите им. 
Тази практика е особено позитивна. Тя се ръководи именно 
от изискването налаганите санкции за установени нару-
шения на антидискриминационното законодателство да 
бъдат разубеждаващи. Една минимална санкция не би била 
възпираща деец с особено добро имуществено състояние.

„За постигане целите на ЗЗДискр., а именно ефективна 
защита от дискриминация и равенство пред закона, в трети-
рането и възможностите, е необходимо налаганите наказа-
ния за прояви на дискриминация да са с разубеждаващ и въз-
пиращ ефект (чл. 15 от Директива 2000/43/ЕС). В случая няма 
данни за имотното състояние и доходите на нарушителя, но 
вземайки предвид факта, че [ответницата] е дългогодишен 
учител и съгласно Наредба № 1 за работните заплати на пер-
сонала в звената от системата на народната просвета […] 
минималната основна заплата на старши учител е не по-мал-
ко от 535 лева […], като към нея се начисляват предвидените 
в закона допълнителни възнаграждения. Гореизложеното мо-
тивира настоящият състав да приеме, че за постигане цели-
те на чл. 12 от ЗАНН и чл. 2 от ЗЗДискр. следва да наложи на 
[ответницата] глоба в размер […] на 250 (двеста и петдесет) 
лева, за да е в състояние да въздейства възпиращо по отно-
шение на учениците.“133 

За експерти

При съдебен контрол над решенията на КЗД АССГ 
също приема, че Комисията трябва да съобразява иму-
щественото състояние на ответниците при опреде-

133 Решение № 333 от 15.09.2014 г. по пр. № 175/2013 г. на КЗД, І с-в.
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лянето на размера на глобите им. АССГ се съобразява 
и с обстоятелствата по делото в цялост, като се про-
изнася, че те имат значение за размера на налаганата 
глоба:

„Въпреки изложените съображения на администра-
тивния орган, съдът намира, че следва да намали глобата 
до размера на предвидения в закона минимум. КЗД е била 
длъжна, в качеството си на административно наказващ 
орган, служебно да събере доказателства за личното и 
имуществено състояние на лицето и приложимите смек-
чаващи и отегчаващи обстоятелства. Като не е напра-
вила това и е изложила само отегчаващи обстоятелства 
(без да посочи че нарушението за лицето е първо, постиг-
нато е споразумение между страните по останалите 
твърдения и т.н.), комисията е наложила глоба, която 
следва да бъде изменена от съда до посочения в закона ми-
нимум от 250 лв.“134.

В друг случай АССГ разумно намалява глобата на 
нарушител до минималния размер, поради това че лице-
то е било безработно през повечето време през послед-
ните три години:

„Съдът смята, че функцията на наказанието би могло 
да се изпълни и с минимално установения размер на глоба-
та, особено по отношение на човек, който е в затрудне-
но финансово положение, смята, че размерът ѝ следва да 
бъде намален до него.“135

134 Решение № 362 от 20.01.2014 г. по адм. д. № 9700/2013 г. на АССГ, II отд., 30. с-в.
135 Решение № 4630 от 30.06.2015 г. по адм. д. № 9587/2014 г. на АССГ, II отд., 35. с-в.
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Обезщетяване за дискриминация след  
решение на КЗД

ЗЗДискр

Чл. 71. (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито 
права по този или по други закони, уреждащи равенство 
в третирането, са нарушени, може да предяви иск пред 
районния съд, с който да поиска:

1. установяване на нарушението;
2. осъждане на ответника да преустанови нарушението 

и да възстанови положението преди нарушението, както 
и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения;

3. обезщетение за вреди.
[…]
Чл. 74. (1) В случаите по раздел I всяко лице, претърпяло 

вреди от нарушение на права по този или по други закони, 
уреждащи равенство в третирането, може да предяви 
иск за обезщетение по общия ред срещу лицата и/или 
органите, причинили вредите.

(2) В случаите, когато вредите са причинени 
на граждани от незаконни актове, действия или 
бездействия на държавни органи и длъжностни лица, 
искът за обезщетение се предявява по реда на Закона за 
отговорността на държавата за вреди, причинени на 
граждани.

Ред за получаване на обезщетение и  
доказване на вреди

Присъждането на обезщетение, като санкция за из-
вършена дискриминация, е изключително правомощие на 
съд. КЗД няма правомощия да присъжда обезщетение, кога-
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то установи, че е налице нарушение на забраната за дис-
криминация. В случаите, когато е потърсена защита от 
дискриминация по реда на ЗЗДискр от Комисията, обезще-
тяване на причинените от извършената дискриминация 
вреди може да се търси само от съд и само след приключ-
ване на делото пред КЗД с решение на Комисията, устано-
вяващо извършената дискриминация. Това се прави чрез за-
веждане на искова молба до районния съд. Срокът е 5 години 
от момента на извършване на дискриминацията, а не от 
решението на КЗД, с което е установена. Съдържанието на 
исковата молба до съда следва да се подчинява на предпи-
санията на ГПК за изготвяне на такава. Според чл. 127, ал. 
1 от ГПК исковата молба следва да е написа на български 
език и да съдържа:

1. посочване на съда;
2. името и адреса на ищеца и ответника, 

на техните законни представители или 
пълномощници, ако имат такива, както и единния 
граждански номер на ищеца и номера на факса и 
телекса, ако има такива;

3. цената на иска, когато той е оценяем;
4. изложение на обстоятелствата, на които се 

основава искът;
5. в какво се състои искането;
6. подпис на лицето, което подава молбата.
Освен това минимално съдържание, на съда трябва да 

се представи с иска още и:
На първо място – решението на КЗД, установяващо 

дискриминация. Въз основа на установеното от Комисия-
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та съдът ще отсъди относно обезщетяването на претър-
пените вреди. Съдът не може повече да разглежда въпроса 
имало ли е, или не дискриминация, а трябва само да прецени 
дали да уважи искането за обезщетение. 

На второ място, на съда следва да се посочат вни-
мателно вредите, за които потърпевшото лице търси 
обезщетение. Тези вреди трябва да са в причинна връзка с 
акта на дискриминация – с други думи, да са резултат от 
установената с решението на КЗД дискриминация, а не от 
която и да е друга дискриминация или друго правонаруше-
ние. Претърпените от дискриминация вреди обикновено 
са неимуществени. Например такива биха могли да бъдат 
причинените от извършената дискриминация негативни 
преживявания, като обида, огорчение, стрес, напрежение, 
дискомфорт, страх. Напълно допустимо е потърпевшото 
лице да търси обезщетяване за причинения ѝ/му стрес, на-
прежение или друга подобна негативна емоция.

На трето място, на съда следа да се предоставят и 
доказателства за претърпените вреди. Когато тези вреди 
са неимуществени – уплах, стрес и прочее, предоставянето 
на доказателства е препоръчително, но не е задължител-
но. Едно възможно средство за доказване на неимуществе-
ни вреди, каквито най-често са вредите от дискриминация, 
както посочихме, са свидетелските показания. Потър-
певшото лице може да поиска в иска си за обезщетение до 
районния съд в съдебно заседание да бъдат призовани лица, 
които са станали свидетели, възприели са причинените ѝ/
му стрес, обида, страх или др. Така призованите свидетели 
ще имат възможност да свидетелстват пред съда за на-
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стъпването на неимуществени вреди у потърпевшия в ре-
зултат от претърпяната дискриминация. Друг възможен 
подход за доказване на вреди би могло да бъде предоставяне-
то на медицински документи, за да докаже претърпяното.

Неслучайно отбелязахме, че предоставянето на до-
казателства за претърпени неимуществени вреди е препо-
ръчително. С други думи, отделното доказване на неиму-
ществените вреди, след като е доказана дискриминация в 
основното производство, например в делото пред КЗД, не 
е абсолютно необходимо. Това е така, тъй като подобен 
род вреди – неимуществени, които често имат много лич-
ни, вътрешни проявления, не се поддават на строго, фор-
мално доказване. Българският съд се е произнасял вече, че 
„[липсата на събрани доказателства за настъпилите вреди] 
[…] не е основание за отхвърлянето на иска [за обезщетение на 
тези вреди] като недоказан“136. Според съда това е така, тъй 
като „самото осъзнаване от едно физическо лице на обстоя-
телството, че определено негово право е нарушено […], пред-
ставлява неприятно преживяване и само по себе си подлежи 
на обезщетяване“137.

СРС е категоричен, че „[д]а се приеме, че потърпевшият 
ищец при установените нарушения на правото на равно тре-
тиране в резултат на поведението на ответната страна не 
е претърпял неимуществени вреди, въпреки че е узнал и въз-
приел нарушаването на негови права, не само би било в разрез 
с всякаква логика и здрав разум но и би представлявало израз 
на необоснован формализъм […]“138.

136 Решение № I-50-114 от 03.07.2017 г. по гр. дело 29090/2008 г. на СРС, I гр. отд.
137 Пак там.
138 Пак там.
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За експерти

Това произнасяне на СРС е прогресивно и е в унисон 
с постановеното от ЕСПЧ по делото Йовчев срещу 
България:

„…националните съдилища са отхвърлили иска на 
жалбоподателя и са отказали обезщетение единствено 
на основанието, че той не е представил достатъчно 
доказателства, че е претърпял неимуществени вреди 
[…]. Това тяхно решение, изглежда е основано главно на 
принципното им становище, че неимуществените вреди, 
като болка, стрес, безпокойство и тревога могат да 
се установят чрез формални, външни доказателства 
(в конкретния случай - показания на свидетели, които 
жалбоподателят не осигурил). Те не са счели, че заедно 
с твърденията на жалбоподателя, доказателствата 
установяващи лошите условия в мястото за задържане, 
които са били безспорно установени, също могат 
да служат като доказателство, че той е търпял 
[неимуществени вреди]. Вместо това, те са изискали 
отделни доказателства за неимуществените вреди 
[…] този подход изглежда неподходящо формалистичен 
и позволяващ висок брой искове като неговия, в които 
подобни факти не се поддават на такова обективно 
изрично доказване, а това ще рече, повечето случаи.“139

Особен ред за обезщетяване при нарушение на 
ЗЗДискр, извършено от органи на власт

Редът за получаване на обезщетение от публични 
власти, когато КЗД е установила с решение извършена от 

139 ЕСПЧ, решение по делото Iovchev v. Bulgaria (жалба № 41211/98) от 02.02.2006 г., 
§ 146.
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тях дискриминация, е особен и се различава от общия ред 
срещу непублични институции, който обсъдихме по-горе. 
Отликата е в подсъдността на иска за обезщетение. Пра-
вилото на чл. 74, ал. 2 от ЗЗДискр сочи, че в такива случаи – 
когато дискриминацията е извършена от публична ин-
ституция, искът за обезщетение следва да се заведе пред 
административен съд, а не пред районен, както посочихме 
по-горе за всички други случаи.
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Глава 18

Защитата от дискриминация  
пред съда

Най-важното накратко

ЗЗДискр урежда два основни начина, по които дискри-
миниран човек може да се защити. Единият е да подаде ис-
кова молба до районния съд, а другият – да подаде жалба 
или сигнал до КЗД. Исковата молба до районния съд тряб-
ва да се подаде в рамките на 5 години от момента на из-
вършване на дискриминация. Съдът, за разлика от КЗД, 
има право, след като установи, че е извършена дискрими-
нация, да присъжда и обезщетение на жертвите. Процеду-
рата пред КЗД е по-достъпна за хора, които не са юристи. 
Ако все пак сте решили да тръгнете по пътя на производ-
ството пред районен съд, препоръчваме да потърсите 
квалифицирано съдействие от адвокат, практикуващ в 
сферата на гражданското право.

ЗЗДискр

Чл. 71. (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито 
права по този или по други закони, уреждащи равенство в 
третирането, са нарушени, може да предяви иск пред ра-
йонния съд, с който да поиска:

1. установяване на нарушението;
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2. осъждане на ответника да преустанови наруше-
нието и да възстанови положението преди нарушение-
то, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни 
нарушения;

3. обезщетение за вреди.

Общи въпроси

В предходната и в настоящата глава говорим за това 
какви са механизмите за привеждане на разпоредбите на 
ЗЗДискр в действие – какво и как можем да направим, за да 
се защитим от дискриминация.

ЗЗДискр урежда два основни начина за защита от дис-
криминация. Единият, който обсъдихме в предходната гла-
ва, е да бъде подадена жалба или сигнал до КЗД, която е спе-
циализираният национален орган за равенство. Другият 
способ за защита е да бъде подадена искова молба директно 
до районния съд, без да бъде сезирана КЗД140.

Голяма част от процеса пред районния съд се ръково-
ди от общите правила на ГПК. Той е по-формален и недос-
тъпен за хора, които нямат правна подготовка, за разлика 
от процедурата пред КЗД, която по дефиниция би трябвало 
да е по-широкодостъпна и улеснена. По тази причина пре-
поръчваме, ако решите да тръгнете по пътя на производ-
ството пред районен съд, да потърсите квалифицирано 
съдействие от адвокат, практикуващ в сферата на граж-
данското право.

140 Съществува и трета възможност, но тя е специфична – касае случаите, в 
които дискриминацията е осъществена с издаването на административен 
акт. В този специфичен случай актът може да се обжалва пред 
административния съд. В тази връзка вж. следващата глава.
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Исковата молба до районния съд трябва да се по-
даде в рамките на 5 години от момента на извършване 
на дискриминация. Тя следва да се подчинява на предписа-
нията за изготвяне на такава на ГПК. Според чл. 127, ал. 1 
исковата молба следва да е написа на български език и да 
съдържа:

1. посочване на съда;
2. името и адреса на ищеца и ответника, 

на техните законни представители или 
пълномощници, ако имат такива, както и единния 
граждански номер на ищеца и номера на факса и 
телекса, ако има такива;

3. цената на иска, когато той е оценяем;
4. изложение на обстоятелствата, на които се 

основава искът;
5. в какво се състои искането;
6. подпис на лицето, което подава молбата.
В исковата молба ищецът е длъжен да посочи доказа-

телствата и конкретните обстоятелства, които ще до-
казва с тях.

Правомощията на районния съд по дела по реда на ЗЗ-
Дискр са уредени в чл. 71, ал. 1 от същия. Тази разпоредба 
постановява, че от съда потърпевшото от дискриминация 
лице може да иска следните три неща: 1) да установи нару-
шението на забраната за неравно третиране; 2) да осъди 
ответника да преустанови нарушението и да възстанови 
положението преди нарушението, както и да се въздър-
жа в бъдеще от по-нататъшни нарушения; 3) да присъди 
обезщетение.
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Последното от трите правомощия на съда разкрива 
и една от основните отлики между производството пред 
него и това пред КЗД. За разлика от Комисията, съдът 
може в същото производство, в което разглежда въпроса 
дали е налице дискриминация, след като установи така-
ва, да присъди и обезщетение на потърпевшото лице. За 
да стори това съдът, потърпевшото лице трябва да е от-
правило искане за обезщетение до него в исковата молба, с 
която започва делото. Що се касае до доказването на пре-
търпените вреди, които седят в основата на искането за 
обезщетяване, важи казаното в глава 17 по-горе относно 
производството за защита от дискриминация пред КЗД.

Искове срещу публични институции

Установяване на дискриминация, извършена от 
публични институции

На първо място, следва да напомним, че ЗЗДис-
кр постановява, че забраната за дискриминация важи за 
„всички“ (вж. чл. 6 от ЗЗДискр; вж. повече в Глава 3). Тоест, 
извършването на дискриминация е забранено както за фи-
зически лица, така и за юридически лица, а също и публич-
ни институции. Да установи, че публична институция е 
извършила дискриминация, може както КЗД, така и съд-
ът. В съдебната практика у нас съществува спор относно 
това дали, когато потърпевшият е решил да се защити от 
дискриминация, извършена от публична институция, пред 
съда, а не пред КЗД, трябва да подаде иска си до районен 
или до административен съд. Към момента на публикува-
не на настоящия наръчник пред Общото събрание на съди-
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ите от ВАС и ВКС е образувано, но все още неприключено, 
тълкувателно дело № 1/2016 г., което ще даде отговор на 
този въпрос. Авторите на този наръчник смятат, че ком-
петентният съд е районен, а не административен. Това е 
така, тъй като ЗЗДискр е специален закон, а нормите на 
специалните закони дерогират общите правила, каквито 
са правилата за подсъдност в АПК. Нормата на чл. 71, ал. 
1 от ЗЗДискр, цитирана в карето по-горе, е недвусмислена. 
Тя посочва районния съд като компетентен да установи 
дискриминация без оглед на извършителя. 

Обезщетяване на дискриминация, извършена от 
публични институции 

Както установихме в предходната глава, редът за 
получаване на обезщетение от публични власти, когато 
КЗД е установила с решение извършена от тях дискрими-
нация, е особен. Особеността се проявява в подсъдността 
на иска – тоест, кой съд е компетентен да разгледа такъв 
иск. Установихме и че в случаи, когато КЗД е установила 
дискриминация, извършена от лица, непредставляващи ор-
гани на власт, искът за обезщетение след решението на 
КЗД трябва да се заведе пред районен съд. Не стои така въ-
просът когато дискриминацията е извършена от публични 
институции – тогава искът за обезщетение се завежда не 
пред районен, а пред административен съд. Какво обаче е 
положението, когато сме завели делото за дискриминация 
не пред КЗД, а директно пред районен съд, и търсим обез-
щетение? Съществува ли и тук особено правило за подсъд-
ност на иска за обезщетение, ако нарушител на ЗЗДискр е 
орган на власт? Отговорът е, че съдебната практика по 
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тази тема е разнопосочна. Ето защо този въпрос бе подло-
жен на тълкуване през 2015 г. от Общото събрание на съ-
диите от ВАС и ВКС в рамките на тълкувателно дело № 
2/2014 г. Съдиите постановиха, че районен съд може да при-
съди обезщетение само, когато извършител на дискрими-
нацията не е публична институция. И обратното – когато 
публична институция е нарушила забраната за дискрими-
нация, искът за обезщетение е подсъден на администра-
тивен съд. Авторите на настоящия наръчник не споделят 
това схващане. За да постановят горното, съдиите от ВКС 
и ВАС погрешно стъпват на чл. 74 от ЗЗДискр, макар че 
той, видно от текста му, касае производството пред КЗД, 
а не това пред съд. Както посочихме по-горе, нормата на 
чл. 71, ал. 1 от ЗЗДискр е специална спрямо общите правила 
за подсъдност в АПК и съвсем ясна. Тя постановява, без да 
прави отлика между вида на ответника – орган на власт 
или не, че районният съд е компетентен, след установява-
не на дискриминация и при поискване от потърпевшия, да 
присъди и обезщетение.

Следва да се има предвид, че въпреки посоченото тъл-
кувателно постановление на съдиите от ВАС и ВКС от 2015 
г. въпросът е все още дискусионен. Поради тази причина 
той бе подложен на преценката на съдиите от ВАС и ВКС 
още веднъж в рамките на посоченото в предишната точка 
от настоящия наръчник тълкувателно дело № 1/2016 г. Към 
момента на съставяне на настоящия наръчник тълкува-
телно дело № 1/2016 г. все още не е приключено. Насърчава-
ме ползвателите на настоящия наръчник да следят сайта 
на ВКС и по-специално секцията за тълкувателни дела, за 
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да се информират за изхода от посоченото дело, тъй като 
той ще има несъмнено силен ефект върху съдебната прак-
тика относно установяването и обезщетяването от съд 
на дискриминация, извършена от публични институции. 
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Глава 19

Оспорване на дискриминационни 
административни актове

Най-важното накратко

Както вече говорихме в този наръчник, има два основ-
ни начина, по които дискриминиран човек може да се защи-
ти. Единият е да подаде искова молба до районния съд, а 
другият – да подаде жалба или сигнал до КЗД. Единстве-
ното изключение от тези два основни начина за защита е, 
когато дискриминацията произлиза от дискриминационен 
административен акт. В такъв случай делото се води не 
пред КЗД или районен съд, а по административен ред.

ЗЗДискр

Чл. 1. Този закон урежда защитата срещу всич-
ки форми на дискриминация и съдейства за нейното 
предотвратяване.

Чл. 2. Целта на закона е да осигури на всяко лице пра-
вото на:

1. равенство пред закона;
2. равенство в третирането и във възможностите за 

участие в обществения живот;
3. ефективна защита срещу дискриминацията.
[…]
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Чл. 4. (1) Забранена е всяка пряка или непряка дискри-
минация […].

[…]
Чл. 73. Всяко лице, чиито права са засегнати от адми-

нистративен акт, издаден в нарушение на този или други 
закони, уреждащи равенство в третирането, може да го 
обжалва пред съда по реда на Административнопроцесу-
алния кодекс.

Чл. 74. (1) В случаите по раздел I всяко лице, претърпяло 
вреди от нарушение на права по този или по други закони, 
уреждащи равенство в третирането, може да предяви иск 
за обезщетение по общия ред срещу лицата и/или органи-
те, причинили вредите.

(2) В случаите, когато вредите са причинени на граж-
дани от незаконни актове, действия или бездействия на 
държавни органи и длъжностни лица, искът за обезщете-
ние се предявява по реда на Закона за отговорността на 
държавата за вреди, причинени на граждани.

Наднационални норми

Директива 2000/43/ЕО на Съвета – член 14
Директива 2000/78/ЕО на Съвета – член 16
Директива 2004/113/ЕО на Съвета – член 13
Директива 2006/54/ЕО на Съвета – член 23 

В чл. 73 от ЗЗДискр е посочено, че всяко лице, чиито 
права по този закон или други закони, уреждащи равенство-
то в третирането, са нарушени, може да обжалва акта по 
общия ред на АПК. От редакцията на нормата е видно, че 
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става въпрос за оспорване на всякакъв административен 
акт – индивидуален, общ или нормативен.

Съгласно правото на ЕС всяка дискриминация е забра-
нена, включително такава, установена с нормативен акт. 
Така и СЕС се произнася, че дори законови норми могат да са 
дискриминационни:

„…условия, наложени с национален закон, следва да бъдат 
считани за непряко дискриминационни, когато, макар и прило-
жими без оглед на гражданството, по същество те засягат 
работниците мигранти. […] [О]свен ако не е обективно оправ-
дана и пропорционална на целта, разпоредба на националното 
право следва да се счита за непряко дискриминационна […]“141

Установената със закон дискриминация следва да 
се преодолее чрез неприлагането на дискриминационната 
норма или чрез прилагането ѝ по начин, съобразен с равен-
ството в третирането съгласно ЗЗДискр и равенството 
пред закона съгласно Конституцията. Когато обаче дис-
криминационната норма е в подзаконов нормативен акт, 
съгласно ЗЗДискр този акт подлежи на отмяна.

Процедурите за оспорване на административни ак-
тове се съдържат в АПК, а не в ЗЗДискр. По тази причина 
е препоръчително лицата, които желаят да оспорят ад-
министративен акт, да потърсят квалифицирана прав-
на помощ от адвокат, практикуващ в сферата на адми-
нистративното право. Тук ще опишем най-основно какво 
представляват процедурите за това.

141 СЕС, решение по дело № C-237/94, John O’Flynn v. Adjudication Officer, от 
23.05.1996 г.
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Оспорване на индивидуални 
административни актове

Индивидуалните административни актове могат да 
се оспорват по два начина – по административен ред и пред 
съда. Те са уредени съответно в дял втори, глава шеста и в 
дял трети, глава десета на АПК.

Така, ако искате да оспорите по административен 
ред индивидуален административен акт на администра-
тивен орган, можете да подадете жалба до непосредстве-
но горестоящия административен орган. Както ще видим 
по-долу, можете да подадете жалба и направо до съда. Ако 
изберете пътя на обжалване пред горестоящия орган, запо-
вед на кмета на община например би могла да се оспори пред 
областния управител. Жалбата се подава в 14-дневен срок 
до органа, чийто акт се оспорва, а не до горестоящия орган, 
пред когото ще се оспорва. Това е така, тъй като долусто-
ящият орган трябва да окомплектова и изпрати преписка-
та на горестоящия. Уверете се, че сте се сдобили със следа 
за подаването на жалбата в срок – входящ номер, пощенска 
или куриерска разписка за изпращане (от значение е дали 
сте изпратили жалбата в срок, а не дали е била получена в 
рамките на срока), имейл, разписка от факс. Компетент-
ният орган трябва да се произнесе в 14-дневен срок. Реше-
нието на този орган подлежи на оспорване пред съда. Това 
трябва да е посочено в акта с указание за срока на оспорва-
не и пред кой орган може да се оспорва актът.

Както споменахме, за оспорване пред съда не е необ-
ходимо преди това обжалване по административен ред. И 
тук срокът за оспорване е 14 дни от издаването на акта. В 
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случай че в административния акт е посочено, че подлежи 
на оспорване, но не е посочено пред кой орган и в какъв срок, 
срокът за оспорване се удължава на 2 месеца. В случай че в 
административния акт е погрешно посочено, че не подлежи 
на оспорване, срокът за оспорване се удължава на 6 месеца.

Компетентен да разгледа жалбата е този админи-
стративен съд, в района на който е седалището на тери-
ториалната структура на органа, издал оспорения индиви-
дуален административен акт.

По искане на страните съдът може да събира всички 
доказателства, допустими по ГПК.

Когато индивидуалният административен акт е 
дискриминационен, основание за оспорването му пред съда 
ще бъде противоречие с материалноправните разпоредби 
на ЗЗДискр.

Оспорване на общ административен акт

Съобщаването на общия административен акт зави-
си от това при какви обстоятелства е приет. Ако е напра-
вено общо публично съобщение за издаването на акта, т.е. 
издаването му не е в рамките на производство, инициирано 
от конкретни лица, срокът за оспорване пред съда е едно-
месечен от датата на огласяване. Ако актът е издаден в 
рамките на производство пред административен орган и 
съответно за него са индивидуално известени лицата, по 
чийто почин е образувано производството, срокът за ос-
порване би бил 14 дни от съобщаването на лицата.

Ако оспорването е редовно, съдът в едномесечен срок 
го съобщава чрез обявление в Държавен вестник, в което 
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посочва оспорения административен акт или негова част и 
номера на образуваното дело. Копие от обявлението се по-
ставя на определеното за това място в съда и се публикува 
на интернет страницата на Върховния административен 
съд.

По останалите въпроси, които не са уредени в разде-
ла, уреждащ оспорването на общи административни акто-
ве, се прилагат разпоредбите за индивидуалните админи-
стративни актове.

Оспорване на подзаконови  
нормативни актове

Подзаконовите нормативни актове могат да се ата-
куват чрез оспорване от граждани, организации и органи 
или чрез протест от прокурор. Това става пред Върховния 
административен съд.

Оспорването е възможно изцяло или в отделни разпо-
редби на акта, като за това срок няма. Даден акт може да 
бъде оспорен само от лица, чиито права, свободи или закон-
ни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от 
него или за които той поражда задължения. Ако решението 
на съда обявява нищожност на акта или го отменя, това 
решение трябва да се обнародва по същия начин, по който 
е бил обнародван подзаконовият нормативен акт. Едва при 
обнародването съдебното решение би влязло в сила. До 
момента на обнародването нормите на нормативния акт 
биха били в сила.

По свой почин или по жалба или сигнал на лица проку-
ратурата може да внесе протест срещу подзаконов нор-
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мативен акт. Тази дейност на прокуратурата е част от 
контрола на съдебната над изпълнителната власт. С про-
тест прокурорът може да оспори индивидуален, общ или 
нормативен административен акт. В този случай горес-
тоящият административен орган или съдът бива сезиран 
от прокурора, а не от засегнато лице. Страни по производ-
ството тогава ще бъдат прокурорът и административни-
ят орган, издал акта. Както и при оспорването от засег-
нато лице, подзаконовият нормативен акт може да бъде 
протестиран без ограничение във времето. В случай че 
бъде сезиран с жалба или сигнал, прокурорът може да отка-
же оспорването на подзаконовия нормативен акт с поста-
новление. Постановлението подлежи на обжалване по пътя 
на служебния контрол по чл. 143, ал. 1 на Закона за съдебна-
та власт пред горестоящата прокуратура. За районната 
прокуратура това е окръжната. Постановлението на ок-
ръжната подлежи на служебен контрол от апелативната 
прокуратура. Постановлението на апелативната подлежи 
на контрол от Върховна касационна прокуратура. Поста-
новленията на касационните прокурори подлежат на кон-
трол от заместниците на главния прокурор, а техните – 
от самия главен прокурор.

Прокурорският протест има потенциално голямо 
значение в случаи на непряка дискриминация, тъй като 
от всички форми на дискриминацията тя е тази, която е 
най-вероятно да бъде осъществена чрез администрати-
вен акт в случаите, когато деецът е държавен орган. Друг 
плюс на прокурорския протест е, че той е процедура, която 
може да замести засегнати лица, които нямат финансова 
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възможност сами да водят дело по оспорване на админи-
стративен акт. Това е въпрос от значение, предвид факта, 
че чл. 73 на ЗЗДискр препраща изцяло към АПК за целите на 
оспорване на дискриминационни административни актове, 
при което е вероятно съдът да не зачете освобождаването 
от такси и разноски, предвидено в ЗЗДискр, за което ще го-
ворим в следващата глава.
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Глава 20

Освобождаване от такси  
и разноски

Най-важното накратко

Страните по делата за дискриминация по ЗЗДискр са 
напълно освободени от такси и разноски. За тях производ-
ството е безплатно – независимо дали ще спечелят, или 
не. Целта е защитата от дискриминация да е достъпна за 
всички лица и никоя форма на неравно третиране да не ос-
тане ненаказана поради страх у жертвите от цената на 
едно дело.

ЗЗДискр

Чл. 53. (1) За производството пред комисията не се съ-
бират държавни такси.

(2) Направените в хода на производството разноски са 
за сметка на бюджета на комисията.

[…]
Чл. 75. (2) За производствата пред съд по този закон не 

се събират държавни такси, а разноските са за сметка на 
бюджета на съда.
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Наднационални норми

Директива 2000/43/ЕО – член 7
Директива 2000/78/ЕО – член 9
Директива 2004/113/ЕО – член 9, пар. 5 

Правото на ЕС изисква административните и съдеб-
ните процедури за защитата от дискриминация да са „дос-
тъпни за всички лица“. Това е така, тъй като достъпността 
за потърпевшите на процедурите за защита е основна га-
ранция за ефективното действие на антидискриминацион-
ните разпоредби. Освобождаването на потърпевшите или 
на сигнализиращите за дискриминация от такси и разноски 
в производствата за защита по реда на ЗЗДискр е такъв 
способ за постигане на достъпност и оттам – за ефектив-
ността на тези производства.

В допълнение, освобождаването от такси и разноски 
на потърпевшите или сигнализиращите за дискриминация 
в производства по реда на ЗЗДискр е въпрос, който следва 
да бъде разглеждан и през призмата на общото право на 
достъп до съд. В тази връзка ЕСПЧ се произнася по делото 
Станков срещу България, че гаранциите за правото на дос-
тъп до съд не трябва да са теоретични и илюзорни, а прак-
тически и ефективни:

„От практическа гледна точка налагането на същест-
вена финансова тежест след приключване на съдебното про-
изводство може да играе ролята на ограничение на правото 
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на достъп до съд. Осъждането на жалбоподателя да плати 
разноски е съставлявало такова ограничение.“142

Ето защо ЗЗДискр предвижда такова освобождаване 
на страните в производствата за защита от дискрими-
нация по неговия ред от такси и разноски в своя чл. 75, ал. 
2: „За производствата пред съд по този закон не се събират 
държавни такси, а разноските са за сметка на бюджета на 
съда“. Освобождаването на страните в производствата по 
ЗЗДискр от такси и разноски цели именно това – гаранти-
ране на правото на достъп до съд и регламентиране на про-
цедури за защита от дискриминация, които са „достъпни за 
всички лица“. Подходът на ЗЗДискр предоставя на хората 
възможност да се защитават пред КЗД или в съда от дис-
криминация, без финансово бреме да възпрепятства това 
им право. Намерението на законодателя е да се облекчи, а 
оттам и стимулира воденето на такива дела, за да дейст-
ва ефективно забраната за дискриминация в обществения 
живот.

Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 ЗЗДискр предвижда стра-
ните да се освобождават безусловно и от такси, и от раз-
носки по делата за дискриминация. Следва да отбележим, 
че „разноски“ по смисъла на чл. 75, ал. 2 ЗЗДискр. включва 
всички разноски, без изключение – включително такива, 
направени от ответника по заплащане на адвокатско или 
юристконсултско възнаграждение. Няма основание за дру-
го тълкуване. Ако законодателят бе искал да извади някоя 
категория разноски от обхвата на разпоредбата, той би 

142 ЕСПЧ, решение по делото Stankov v. Bulgaria (жалба № 68490/01) от  
12.07.2007 г.
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сторил това изрично. Изразът „за производствата“ важи 
колкото за разноските за държавна такса, свидетели и 
експертизи, толкова и за тези за процесуално представи-
телство, защото преследва една и съща цел – да се обезпе-
чи възможността на засегнатите от дискриминация лица 
да предявяват исканията си независимо от материалното 
си положение, защото обременяването им с разноските по 
тези дела безспорно би имало възпиращ ефект. Това би до-
вело до неефективно преследване на дискриминацията в 
обществения живот, противно на положената от закона 
цел.

На второ място, прегледът на законодателството 
потвърждава соченото тълкуване на думата „разноски“. 
Видно е, че разпоредбата на чл. 78 от общия закон – ГПК, 
озаглавена „Присъждане на разноски“, касае всички разноски 
по производството – държавни такси, разноските в проце-
са и възнаграждението за един адвокат, т.е. за процесуално 
представителство. Ето защо нормата на чл. 75, ал. 2 от 
ЗЗДискр е недвусмислена и с императивен характер. Тя е 
специална спрямо разпоредбите на ГПК по отношение на 
разноските и освобождава страните по антидискримина-
ционни дела от тяхното заплащане.

За експерти

Така се произнася ВКС:
„Основателно е касационното оплакване за присъде-

ните в тежест на ищеца съдебни разноски. Съгласно чл. 
75, ал. 2 от ЗЗДискр., за проведените по закона съдебни 
производства не се събират държавни такси, а разноски-
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те са за сметка на бюджета на съда. В частта, с която 
ищецът е осъден да заплати на ответника съдебни раз-
носки в размер на 80 лева за юрисконсултско възнаграж-
дение на ответника Министерство на образованието и 
науката, решението не е съобразено с посочения текст от 
Закона за защита от дискриминация, който е специален по 
отношение на приложимия във въззивното производство 
чл. 64, ал. 5, изр. второ, пр. първо ГПК (отм.). Следва да се 
приеме, че в рамките на производството по реда на Зако-
на за защита от дискриминация разноски за процесуално 
представителство не се дължат […]“143

Така се произнася и ВАС:
„В настоящия случай въпросът за разноските е уре-

ден в ЗЗДискр. […], който е специален закон спрямо ГПК и 
АПК. Съгласно чл. 75, ал. 2 ЗЗДискр. за производствата 
пред съд по този закон не се събират държавни такси, а 
разноските са за сметка на бюджета на съда. Ето защо, 
решение № 1477 от 04.02.2010 г., постановено по адм. дело 
№ 14780/2009 г. по описа на Върховен административен 
съд, петчленен състав, в частта му с характер на опреде-
ление, с която е осъдено Сдружение „Български хелзинкски 
комитет“ да заплати на Министерство на отбраната на 
[Република България] сумата от 150 (сто и петдесет) лева, 
следва да бъде отменено като неправилно.“144

143 Решение № 871 от 20.01.2011 г. по гр. д. № 1452/2009 г. на ВКС, IV гр. отд.
144 Определение № 5965 от 10.05.2010 г. по адм. д. № 14780/2009 г. на ВАС, II 

колегия. Вж. също: определение № 10965 от 28.09.2010 г. по адм. д. № 3636/2007 
г. по описа на ВАС, V отд.; решение № 2629 от 02.03.2017 г. по адм. д. № 
12673/2015 г. на ВАС.
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Приложение 1

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ

В сила от 01.01.2004 г.

Обн. ДВ. бр. 86 от 30 Септември 2003 г., изм. ДВ. бр. 70 от 10 
Август 2004 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 
30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 68 от 22 Август 2006 г., изм. ДВ. 
бр. 59 от 20 Юли 2007 г., ДВ. бр. 100 от 30 Ноември 2007 г., изм. ДВ. 
бр. 69 от 5 Август 2008 г., изм. ДВ. бр. 108 от 19 Декември 2008 г., 
изм. ДВ. бр. 42 от 5 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15 Септември 
2009 г., изм. ДВ. бр. 103 от 29 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр. 97 от 

10 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр. 23 от 22 Март 2011 г., изм. ДВ. бр. 
39 от 20 Май 2011 г., изм. ДВ. бр. 38 от 18 Май 2012 г., изм. и доп. 

ДВ. бр. 58 от 31 Юли 2012 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15 Февруари 2013 г., 
изм. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 7 Април 
2015 г., доп. ДВ. бр. 33 от 26 Април 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 

30 Декември 2016 г., изм. ДВ. бр. 7 от 19 Януари 2018 г.

Глава първа. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда защитата срещу всички форми на дискри-
минация и съдейства за нейното предотвратяване.
Чл. 2. Целта на закона е да осигури на всяко лице правото на:
1. равенство пред закона;
2. равенство в третирането и във възможностите за участие в об-
ществения живот;
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3. ефективна защита срещу дискриминацията.
Чл. 3. (1) Този закон защитава от дискриминация всички физически 
лица на територията на Република България.
(2) Сдружения на физически лица, както и юридически лица, се полз-
ват от правата по този закон, когато са дискриминирани на основата 
на признаците по чл. 4, ал. 1, по отношение на техния членски състав 
или на заетите в тях лица.
Чл. 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Забране-
на е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, 
народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, 
произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа 
принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, въз-
раст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено със-
тояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в 
международен договор, по който Република България е страна.
(2) 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.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Непряка дискриминация е поставяне-
то на лице или лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, или на лица, 
които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите тър-
пят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено 
неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални 
разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, крите-
рият или практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел 
и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.
Чл. 5. Тормозът на основа на признаците по чл. 4, ал. 1, сексуалният 
тормоз, подбуждането към дискриминация, преследването и расова-
та сегрегация, както и изграждането и поддържането на архитектур-
на среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публич-
ни места, се смятат за дискриминация.



221ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила 
от 01.08.2012 г.) Забраната за дискриминация действа спрямо всички 
при упражняването и защитата на предвидените в Конституцията и 
законите на Република България права и свободи.
(2) (Нова – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) При изработва-
не на проекти на нормативни актове, както и при тяхното прилагане 
държавните и обществените органи и органите на местното самоу-
правление се съобразяват с целта за недопускане на пряка или непря-
ка дискриминация на основата на признаците по чл. 4, ал. 1.
Чл. 7. (1) Не представлява дискриминация:
1. различното третиране на лица на основата на тяхното граждан-
ство или на лица без гражданство, когато това е предвидено в закон 
или в международен договор, по който Република България е страна;
2. различното третиране на лица на основата на характеристика, 
отнасяща се до признак по чл. 4, ал. 1, когато тази характеристика 
поради естеството на определено занятие или дейност, или услови-
ята, при които то се осъществява, е съществено и определящо про-
фесионално изискване, целта е законна, а изискването не надхвърля 
необходимото за постигането ѝ;
3. различното третиране на лица на основата на религия, вяра или 
пол по отношение на занятие, осъществявано в религиозни инсти-
туции или организации, когато поради естеството на занятието или 
условията, при които то се осъществява, религията, вярата или полът 
е съществено и определящо професионално изискване с оглед харак-
тера на институцията или организацията, когато целта е законна, а 
изискването не надхвърля необходимото за постигането ѝ;
4. различното третиране на лица на основата на религия, вяра или 
пол при религиозно образование или обучение, включително при 
обучение или образование с цел упражняване на занятие по т. 3;
5. определянето на изисквания за минимална възраст, професиона-
лен опит или стаж при наемане на работа или при предоставяне на 
определени преимущества, свързани с работата, при условие че това 
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е обективно оправдано за постигане на законна цел и средствата за 
постигането ѝ не надвишават необходимото;
6. определянето на максимална възраст за наемане на работа, което 
е свързано с необходимостта от обучение за заемане на съответна-
та длъжност или с необходимостта от разумен срок за заемане на 
длъжността преди пенсиониране, при условие че това е обективно 
оправдано за постигане на законна цел и средствата за постигането ѝ 
не надвишават необходимото;
7. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) специалната 
закрила за бременни жени, жени в напреднал етап на лечение ин-ви-
тро и майки, установена със закон, освен ако те не желаят да се полз-
ват от тази закрила и са уведомили писмено за това работодателя;
8. изискванията за възраст и определен от закона трудов или служе-
бен стаж за целите на пенсионното осигуряване;
9. (Доп. – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) мерките и програмите по Закона за 
насърчаване на заетостта;
10. различното третиране на лица с увреждания при провеждане на 
обучение и придобиване на образование за задоволяване на специ-
фични образователни потребности с цел изравняване на възмож-
ностите им;
11. определянето на изисквания за минимална и максимална възраст 
за достъп до обучение и образование, при условие че това е обек-
тивно оправдано за постигане на законна цел с оглед естеството на 
обучението или образованието, или условията, при които то се осъ-
ществява, и средствата за постигането на тази цел не надвишават 
необходимото;
12. (Нова – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) установяване на максимална въз-
раст за получаване на кредит по Закона за кредитиране на студенти 
и докторанти;
13. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) мерките в областта на 
образованието и обучението за осигуряване на балансирано участие 
на жените и мъжете, доколкото и докато тези мерки са необходими;
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14. (предишна т. 13 – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) специалните мерки в полза 
на лица или групи лица в неравностойно положение на основата на 
признаците по чл. 4, ал. 1 с цел изравняване на възможностите им, 
доколкото и докато тези мерки са необходими;
15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) специалната закрила на 
деца без родители, непълнолетни, самотни родители и лица с увреж-
дания, установена със закон;
16. (предишна т. 15 – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) мерките за защита на само-
битността и идентичността на лицата, принадлежащи към етниче-
ски, религиозни или езикови малцинства, и на правото им самостоя-
телно или съвместно с другите членове на своята група да поддържат 
и развиват своята култура, да изповядват и практикуват своята рели-
гия или да ползват своя език;
17. (предишна т. 16 – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) мерките в областта на 
образованието и обучението за осигуряване на участието на лица, 
принадлежащи към етнически малцинства, доколкото и докато тези 
мерки са необходими;
18. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 20.12.2007 г., предишна 
т. 17 – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) различното третиране на лица при пре-
доставянето на стоки и услуги, предназначени изключително или 
основно за представителите на единия от половете, което има за ос-
нование законна цел и средствата за постигането ѝ са подходящи и 
необходими;
19. (Нова – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) различно-
то третиране на лицата при предприемане на мерки, имащи за цел 
инициативи, изключително или основно насърчаващи предприема-
чеството сред жените в случаите, когато те са недостатъчно предста-
веният пол, или за предотвратяване или компенсиране на неизгоди в 
професионалната кариера;
20. (Нова – ДВ, бр. 33 от 2016 г.) временните насърчителни мер-
ки, прилагани по реда на Закона за равнопоставеност на жените и 
мъжете.
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(2) Списъкът на дейностите, при които полът е съществено и опреде-
лящо професионално изискване по смисъла на ал. 1, т. 2, се определя 
със:
1. наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласува-
но с министъра на вътрешните работи; този списък своевременно се 
привежда в съответствие с настъпващите изменения в условията на 
труда, като се преразглежда най-малко веднъж на три години;
2. (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 22.03.2011 г.) наредба на ми-
нистъра на отбраната - за дейностите и длъжностите при изпълнение 
на военната служба във въоръжените сили.
Чл. 8. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на 
дискриминация, носят отговорност по този закон.
Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2015 г.) В производство за защита от дис-
криминация, след като страната, която твърди, че е дискриминирана, 
представи факти, въз основа на които може да се направи предполо-
жение, че е налице дискриминация, ответната страна трябва да дока-
же, че принципът на равно третиране не е нарушен.
Чл. 10. При осъществяване на правомощията си държавните органи 
и органите на местното самоуправление са длъжни да предприемат 
всички възможни и необходими мерки за постигане целите на този 
закон.
Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Органите на държавна власт, 
обществените органи и органите на местното самоуправление пред-
приемат мерки по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 13 и 14, когато това е 
необходимо за постигане целите на този закон.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Органите на държавна власт, общест-
вените органи и органите на местното самоуправление предприемат 
приоритетно мерки по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 13 и 14 за изравнява-
не възможностите на лица - жертви на множествена дискриминация.
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Глава втора.
ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Раздел I.
Защита при упражняване правото на труд

Чл. 12. (1) При обявяване на свободно работно място работодателят 
няма право да поставя изисквания, свързани с признаците по чл. 4, 
ал. 1, освен в случаите по чл. 7.
(2) Преди сключване на трудовия договор работодателят няма право 
да иска от кандидата информация за признаците по чл. 4, ал. 1, ос-
вен в случаите по чл. 7 или когато това е необходимо за нуждите на 
проучване за получаване на разрешение за работа с класифицирана 
информация при условията и по реда на Закона за защита на класи-
фицираната информация.
(3) Работодателят няма право да отказва приемането на работа пора-
ди бременност, майчинство или отглеждане на дете.
(4) Работодателят няма право да откаже да наеме на работа или да на-
еме при по-неблагоприятни условия лице на основата на признаците 
по чл. 4, ал. 1, освен в случаите по чл. 7.
Чл. 13. (1) Работодателят осигурява еднакви условия на труд без ог-
лед на признаците по чл. 4, ал. 1.
(2) Когато това не би довело до прекомерни затруднения по органи-
зацията и осъществяването на производствения процес и в случаите, 
когато са възможни начини, които компенсират обективно възмож-
ните неблагоприятни последици за общия производствен резултат, 
работодателят осигурява условия на труд, свързани с работното вре-
ме и почивните дни, съобразени с изискванията на изповядваната от 
работника или служителя религия или вяра.
(3) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато майката, която ползва от-
пуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете, или лице-
то, което ползва отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда или за 
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отглеждане на дете, се върне на работа поради изтичане на отпуска 
или поради прекъсване на ползването му, има право да заеме същата 
длъжност или друга, равностойна на нея, и да се възползва от всяко 
подобрение на условията на труд, на което би имало право, ако не 
беше в отпуск.
Чл. 14. (1) Работодателят осигурява равно възнаграждение за една-
къв или равностоен труд.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Алинея 1 се прилага за всички 
възнаграждения, плащани пряко или непряко, в брой или в натура 
независимо от срока на трудовия договор и продължителността на 
работното време.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) 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 уста-
новените условия и ред за оценяване на служителите в държавната 
администрация без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.
(4) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2008 г., отм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила 
от 01.07.2012 г.)
Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15 – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Ра-
ботодателят предоставя на работниците и служителите равни въз-
можности без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1 за професионално 
обучение и повишаване на професионалната квалификация и прек-
валификация, както и за професионално израстване и израстване в 
длъжност или ранг, като прилага еднакви критерии при оценка на 
дейността им.
(2) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) След завръщане от отпуск за бре-
менност и раждане и/или за отглеждане на дете при наличие на въ-
ведена технологична промяна на лицето по чл. 13, ал. 3 се осигурява 
обучение за придобиване на съответна на промените професионална 
квалификация.
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Чл. 16. Работодателят е длъжен да пригоди работното място към 
нуждите на лице с увреждания при неговото наемане или когато ув-
реждането на лицето настъпи след наемането му на работа, освен 
когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили 
сериозно работодателя.
.Чл. 17. Работодател, получил оплакване от работник или служител, 
който се смята за подложен на тормоз, включително сексуален тор-
моз, на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, 
да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налага-
не на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг 
работник или служител.
Чл. 18. Работодателят в сътрудничество със синдикатите е длъжен 
да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички фор-
ми на дискриминация на работното място.
Чл. 19. При неизпълнение на задължението си по чл. 18 работода-
телят носи отговорност по този закон за актове на дискриминация, 
извършени на работното място от негов работник или служител.
Чл. 20. Работодателят прилага еднакви критерии при налагане на 
дисциплинарни наказания без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.
Чл. 21. Работодателят прилага еднакви критерии при осъществява-
не на правото си за едностранно прекратяване на трудовия договор 
по чл. 328, ал. 1, т. 2 - 5, 10 и 11 и чл. 329 от Кодекса на труда или на 
служебното правоотношение по чл. 106, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от Закона за 
държавния служител без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.
Чл. 22. Работодателят поставя на достъпно за работниците и слу-
жителите място в предприятието текста на закона, както и всички 
разпоредби на вътрешните правила и на клаузите от колективния 
трудов договор, отнасящи се до защитата от дискриминация.
Чл. 23. (1) При поискване работодателят предоставя информация на 
лицето, което твърди, че са нарушени правата му по този раздел.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да съдържа основанието за взетото 
от работодателя решение, както и други относими данни.
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Чл. 24. (1) Работодателят е длъжен при наемане, когато това е необ-
ходимо за постигане целите на този закон, да насърчава да канди-
датстват лица, принадлежащи към по-слабо представения пол или 
етнически групи, за извършване на определена работа или за заемане 
на определена длъжност.
(2) Работодателят е длъжен при равни други условия да насърчава 
професионалното развитие и участието на работници и служители, 
принадлежащи към определен пол или етническа група, когато те са 
по-слабо представени сред работниците или служителите, извърш-
ващи определена работа или заемащи определена длъжност.
Чл. 25. Териториалните поделения на Агенцията по заетостта са 
длъжни да осигурят на безработните лица равни възможности за 
ползване и упражняване на гарантираните им със закон права без 
оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.
Чл. 26. Лицата имат право на равни условия на достъп до професия 
или дейност, възможност за упражняването им и на развитието им в 
тях без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.
Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 22.03.2011 г.) Разпоред-
бите на този раздел се прилагат и по отношение на дискриминацията 
на основата на пол при изпълнение на военната служба във въоръже-
ните сили, освен за извършването на дейности и заемането на длъж-
ности, при които полът представлява определящ фактор.
Чл. 28. Разпоредбите на този раздел се прилагат съответно и към 
служебните правоотношения.

Раздел II.
Защита при упражняване правото на образование и обучение

Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., Изм. – 
ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на образо-
ванието и науката и органите на местното самоуправление вземат 
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необходимите мерки за недопускане на расова сегрегация в обучава-
щите институции.
(2) Ръководителят на обучаваща институция предприема ефектив-
ни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на 
учебното място от страна на лице от педагогическия или непедаго-
гическия персонал или от учащ се.
Чл. 30. Ръководителят на обучаваща институция поставя на достъп-
но място текста на закона, както и всички разпоредби от вътрешните 
правила, отнасящи се до защитата от дискриминация.
Чл. 31. Ръководителят на обучаваща институция, получил оплак-
ване от учащ се, който се смята за подложен на тормоз от лице от 
педагогическия или непедагогическия персонал или от друг учащ 
се, е длъжен незабавно да извърши проверка и да предприеме мерки 
за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна 
отговорност.
Чл. 32. Обучаващите институции предприемат подходящи мерки 
с цел изравняване на възможностите за ефективно упражняване на 
правото на образование и на обучение на лицата с увреждания, освен 
когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили 
сериозно институцията.
Чл. 33. (1) При поискване ръководителят на обучаващата институ-
ция предоставя информация на лицето, което твърди, че са нарушени 
правата му по този раздел.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа основанието за взетото от ръково-
дителя или преподавателя решение, както и други относими данни.
Чл. 34. При неизпълнение на задължението по чл. 29, ал. 2 ръково-
дителят на обучаваща институция носи отговорност по този закон за 
дискриминация на учебното място от страна на служител в админи-
страцията, преподавател или учащ се.
Чл. 35. (1) Лицата, осъществяващи обучение и възпитание, както и 
съставителите на учебници и учебни помагала са длъжни да предос-
тавят информация и да прилагат методи на обучение и възпитание 
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по начин, насочен към преодоляване на стереотипи за ролята на же-
ната и мъжа във всички сфери на обществения и семейния живот.
(2) Детските градини, училищата и висшите училища включват в 
своите образователни програми и планове обучение по проблемите 
на равенството на жените и мъжете.
(3) Алинея 1 се прилага и за преодоляване на отрицателните стере-
отипи към лицата, принадлежащи към расови, етнически и религи-
озни групи, както и по отношение на лицата с увреждания.

Раздел III.
Защита при упражняването на други права

Чл. 36. Синдикалните, съсловните и другите професионални орга-
низации и организациите на работодатели не могат да поставят из-
исквания за записване, членуване и участие в дейността им на осно-
вата на признаците по чл. 4, ал. 1, освен изискванията за образование 
в случаите на съсловни и професионални организации.
Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37 – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 
01.08.2012 г.) Не се допуска отказ от предоставяне на стоки или услу-
ги, както и предоставянето на стоки или услуги от по-ниско качество 
или при по-неблагоприятни условия, на основата на признаците по 
чл. 4, ал. 1.
(2) (Нова – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Не се допуска 
дискриминация на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 в публич-
ния или реалния сектор, пряко или непряко, свързана с извършване-
то на стопанска дейност, включително по отношение на създаване-
то, оборудването или разширяването на стопанска дейност или на 
започването или разширяването на всякаква друга форма на такава 
дейност.
(3) (Нова – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) В дейностите 
по ал. 2 отхвърлянето или понасянето от дадено лице на поведение, 
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което съставлява тормоз или сексуален тормоз, не могат да послужат 
за основание при вземането на решение, което засяга това лице.
Чл. 38. Държавните и обществените органи и органите на местното 
самоуправление провеждат политика за насърчаване на балансира-
ното участие на жени и мъже, както и за представителното участие 
на лица, принадлежащи към етнически, религиозни и езикови мал-
цинства, в управлението и вземането на решения.
Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Ако кандидатите за заемане 
на длъжност в администрацията на държавните и местните органи 
са равностойни по отношение на изискванията за съответната длъж-
ност, назначава се кандидатът от по-слабо представения пол.
(2) (Нова – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) При наличие на специфични обстоя-
телства по отношение на равностойния кандидат от по-силно пред-
ставения пол извън изискванията за длъжността той се назнача-
ва, ако това не представлява дискриминация спрямо кандидата от 
по-слабо представения пол.
(3) (Предишна ал. 2, изм. и Доп. – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Алинеи 1 
и 2 се прилагат и при определянето на участниците или членовете 
в съвети, експертни работни групи, управителни, съвещателни или 
други органи, освен когато тези участници се определят чрез избор 
и конкурс.

Глава трета.
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Чл. 40. (1) Комисията за защита от дискриминация, наричана по-на-
татък „комисията“, е независим специализиран държавен орган за 
предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и 
осигуряване равенство на възможностите.
(2) Комисията осъществява контрол по прилагането и спазването на 
този или други закони, уреждащи равенство в третирането.
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(3) (Доп. – ДВ, бр. 68 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., Изм. – ДВ, бр. 
15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Комисията е юридическо лице на 
бюджетна издръжка със седалище София и е първостепенен разпо-
редител с бюджет.
(4) (Нова – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Комисията има свои регионални 
представители, като условията и редът за определянето им се уреж-
дат с правилника по чл. 46, ал. 1.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Комисията представя на 
Народното събрание всяка година до 31 март отчет за дейността си, 
който включва и информация за дейността на всеки от постоянните 
ѝ специализирани състави.
Чл. 41. (1) Комисията се състои от 9 души, от които поне четирима 
юристи. Народното събрание избира 5 от членовете, в това число - 
председателя и заместник-председателя на комисията, а президентът 
на Република България назначава 4 от членовете на комисията.
(2) Мандатът на членовете на комисията е 5 години.
(3) При избора или назначаването на членове на комисията се спазват 
принципите на балансирано участие на жени и мъже и на участие на 
лица, принадлежащи към етнически малцинства.
Чл. 42. (1) Член на комисията може да бъде само български гражда-
нин, който:
1. има висше образование;
2. има познания и опит в областта на защитата на правата на човека;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Член на комисията не може:
1. да бъде търговец, управител, прокурист, член на управителен или 
контролен орган на търговско дружество или кооперация, синдик 
или ликвидатор;
2. да заема друга платена длъжност, освен когато упражнява научна 
дейност;
3. да бъде член на ръководен орган на политическа партия.
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Чл. 43. Времето, през което лицето е работило като член на комисия-
та, се признава за служебен стаж по смисъла на Закона за държавния 
служител.
Чл. 44. (1) Правомощията на член на комисията се прекратяват 
предсрочно:
1. по негова молба;
2. при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 
месеца;
3. при осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
4. в случаите на несъвместимост;
5. (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., Изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила 
от 10.12.2010 г., Изм. – ДВ, бр. 7 от 2018 г.) при влизане в сила на 
акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за проти-
водействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество.
(2) При настъпване на основанията по ал. 1 председателят на коми-
сията или неговият заместник прави мотивирано предложение за 
освобождаване пред Народното събрание или пред президента на 
Република България.
(3) В едномесечен срок от прекратяване на правомощията по ал. 1 
Народното събрание или президентът на Република България изби-
ра, съответно назначава, нов член на комисията, който изпълнява 
мандата на освободения член.
Чл. 45. (1) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Председателят на комисия-
та получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от 
основното месечно възнаграждение на председателя на Народното 
събрание.
(2) Заместник-председателят на комисията получава основно месеч-
но възнаграждение в размер 80 на сто, а членовете - в размер 75 на 
сто от възнаграждението на председателя на комисията.
Чл. 46. (1) Комисията приема правилник за устройството и дейност-
та си, който се обнародва в „Държавен вестник“.
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(2) В своята дейност комисията се подпомага от администрация, чи-
ито структура, функции и численост се определят с правилника по 
ал. 1.
Чл. 47. Комисията за защита от дискриминация:
1. установява нарушения на този или други закони, уреждащи ра-
венство в третирането, извършителя на нарушението и засегнатото 
лице;
2. постановява предотвратяване и преустановяване на нарушението 
и възстановяване на първоначалното положение;
3. налага предвидените санкции и прилага мерки за административ-
на принуда;
4. дава задължителни предписания с оглед спазването на този или 
други закони, уреждащи равенство в третирането;
5. обжалва административните актове, постановени в нарушение на 
този или други закони, уреждащи равенство в третирането, завеж-
да искове пред съда и встъпва като заинтересувана страна по дела, 
заведени по този закон или други закони, уреждащи равенство в 
третирането;
6. прави предложения и препоръки до държавните и общинските ор-
гани за преустановяване на дискриминационни практики и за отмя-
на на техни актове, издадени в нарушение на този или други закони, 
уреждащи равенство в третирането;
7. поддържа публичен регистър за издадените от нея влезли в сила 
решения и задължителни предписания;
8. дава становища по проекти на нормативни актове за съответстви-
ето им със законодателството за предотвратяване на дискриминаци-
ята, както и препоръки за приемане, отменяне, изменение и допълне-
ние на нормативни актове;
9. предоставя независима помощ на жертвите на дискриминация при 
подаването на жалби за дискриминация;
10. провежда независими проучвания относно дискриминацията;
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11. публикува независими доклади и прави препоръки по всички въ-
проси, свързани с дискриминацията;
12. (Нова – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) информира 
обществеността чрез средствата за масово осведомяване за действа-
щите разпоредби в областта на защитата от дискриминация;
13. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) осъ-
ществява други компетенции, предвидени в правилника за устрой-
ството и дейността ѝ.
Чл. 48. (1) Комисията разглежда и решава заведените пред нея пре-
писки в заседателни състави, които се определят от председателя на 
комисията.
(2) Председателят на комисията определя постоянни състави, които 
се специализират в материята по дискриминация:
1. на етническа и расова основа;
2. на основата на пол;
3. на основата на други признаци по чл. 4, ал. 1.
(3) Случаите на множествена дискриминация се разглеждат от раз-
ширен състав от петима членове.
Чл. 49. (1) Председателят на комисията:
1. представлява комисията, организира и ръководи дейността ѝ;
2. сключва трудовите договори и назначава държавните служители 
в администрацията;
3. изпълнява бюджета на комисията.
(2) Заместник-председателят подпомага председателя на комисия-
та при осъществяване на неговите функции и го замества в негово 
отсъствие.
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Глава четвърта.
ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Раздел I.
Производство пред Комисията за защита от дискриминация

Чл. 50. Производство пред комисията се образува по:
1. жалба на засегнатите лица;
2. инициатива на комисията;
3. сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общин-
ски органи.
Чл. 51. (1) Жалбата или сигналът до комисията се подават писмено. 
Когато са написани на чужд език, те се придружават с превод на бъл-
гарски език.
(2) Жалбата или сигналът трябва да съдържат:
1. името или наименованието на подателя;
2. адреса или седалището и адреса на управление на подателя;
3. изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата или 
сигналът;
4. изложение на исканията към комисията;
5. дати и подпис на лицето, което подава жалбата, или на негов 
представител.
(3) Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от комисията.
Чл. 52. (1) Не се образува производство, а образуваното се прекратя-
ва, ако са изтекли три години от извършване на нарушението.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Когато установи, че по същия спор 
има заведено дело пред съд, комисията не образува производство.
(3) (Нова – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Производството пред комисията се 
прекратява, когато жалбата или сигналът бъде оттеглен или не бъде 
поправен в срока, определен от комисията.



237ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Чл. 53. (1) За производството пред комисията не се събират държав-
ни такси.
(2) Направените в хода на производството разноски са за сметка на 
бюджета на комисията.
Чл. 54. След образуването на производство председателят на коми-
сията разпределя преписката на състав, който определя между чле-
новете си докладчик.
Чл. 55. (1) Докладчикът започва процедура по проучване, в която 
събира писмени доказателства, необходими за пълното и всестран-
но изясняване на обстоятелствата, като ползва служители и външни 
експерти.
(2) Всички лица, държавни и местни органи оказват съдействие на 
комисията в хода на проучването, като са длъжни да предоставят ис-
каните сведения и документи и да дадат необходимите обяснения.
(3) Наличието на търговска, производствена или друга защитена от 
закон тайна не може да бъде основание за отказ от съдействие.
(4) Когато е налице основание за достъп до класифицирана информа-
ция, тя се предоставя по реда на Закона за защита на класифицира-
ната информация.
Чл. 56. (1) При осъществяване на своите правомощия комисията има 
право:
1. да изисква документи и друга информация, свързана с проучването;
2. да изисква обяснения от проучваните лица по въпроси, свързани 
с проучването;
3. да разпитва свидетели.
(2) При отказ да се предостави информация, поискана от комисия-
та, или при отказ да се предостави достъп до помещения, както и в 
други случаи на неоказване на съдействие на комисията, виновните 
лица носят отговорност по този закон.
Чл. 57. (1) Когато съществува опасност от изгубване или укриване на 
доказателство или при особено затруднение при неговото събиране, 
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по искане на жалбоподателя доказателството може да бъде събрано 
принудително от лицата или от помещенията, където се намира.
(2) Принудителното събиране на доказателствата по ал. 1 се извърш-
ва с разрешение на съдия от Софийския градски съд по искане на 
председателя на комисията.
(3) В деня на постъпване на искането съдията се произнася със запо-
вед, която подлежи на незабавно изпълнение.
(4) Събирането на доказателствата се извършва от докладчика по 
преписката със съдействието на органите на Министерството на въ-
трешните работи.
(5) При принудителното събиране на доказателства комисията може:
1. да извършва оглед на обекти за целите на проучването;
2. да събира доказателствени средства за целите на проучването.
(6) Веществените доказателства и оригиналите на иззетите докумен-
ти се връщат на лицата, от които са иззети, след приключване на 
преписката.
Чл. 58. (1) Събраните документи и получената информация се из-
ползват само за целите на проучването.
(2) Членовете на комисията, както и служителите и външните екс-
перти, са длъжни да не разгласяват информацията, представляваща 
защитена от закона тайна, която им е станала известна при или по 
повод осъществяването на тяхната дейност.
Чл. 59. (1) Проучването се извършва в срок до 30 дни. При случаи 
с фактическа и правна сложност срокът може да бъде продължен с 
разпореждане на председателя на комисията до 30 дни.
(2) (Нова – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Срокът по ал. 1 спира да тече, когато 
се установи, че докладчикът е възпрепятстван при проучването от 
лица, държавни или местни органи и това представлява пречка за 
пълното и всестранното изясняване на обстоятелствата.
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(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) След приключване на 
проучването на страните се дава възможност да се запознаят със съ-
браните по преписката материали.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Ако в хода на проучването 
бъдат установени данни за извършено престъпление, комисията из-
праща преписката на прокуратурата.
Чл. 60. (1) Докладчикът изготвя заключение и представя препис-
ката на председателя на състава, който в 7-дневен срок насрочва 
заседание.
(2) Призоваването на страните и уведомяването на заинтересуваните 
лица се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 61. (1) Заседанията на комисията са открити.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Заседанията се 
провеждат при закрити врати на основанията и по реда, предвидени 
в чл. 136 от Гражданския процесуален кодекс.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Членовете на 
заседателния състав се отстраняват на основанията и по реда, пред-
видени в чл. 22 - 24 от Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 62. (1) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) В първото заседание пред-
седателят на състава поканва страните да се помирят. При изразено 
съгласие от страните председателят на състава насрочва заседание 
за помирително производство.
(2) Когато в помирителното производство бъде постигнато споразу-
мение между страните на основата на равно третиране, комисията го 
одобрява с решение и прекратява преписката.
(3) Когато споразумението се отнася само за част от спора, производ-
ството продължава за частта, за която не е постигнато споразумение.
(4) Одобреното от комисията споразумение подлежи на принудител-
но изпълнение, като комисията упражнява контрол за спазване на 
споразумението.
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Чл. 63. (1) Когато счете, че обстоятелствата по преписката са изясне-
ни, председателят на състава предоставя възможност на страните за 
становище.
(2) След изясняване на спора от фактическа и правна страна предсе-
дателят на състава закрива заседанието и съобщава деня за произна-
сяне на решение.
(3) Решението се произнася не по-късно от 14 дни след провеждане 
на заседанието.
Чл. 64. (1) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от членове-
те на заседателния състав и се подписват от него.
(2) Член на състава, който не е съгласен с решението на мнозинство-
то, подписва решението с особено мнение, което мотивира.
Чл. 65. С постановеното решение заседателният състав:
1. установява извършеното нарушение;
2. установява нарушителя и засегнатото лице;
3. определя вида и размера на санкцията;
4. прилага принудителни административни мерки;
5. установява, че не е извършено нарушение на закона и оставя жал-
бата без уважение.
Чл. 66. Решението е писмено и съдържа:
1. наименованието на органа, който го е издал;
2. фактическите и правните основания за издаването му;
3. диспозитивна част, в която се определят видът и размерът на санк-
цията или принудителната административна мярка, ако такава се 
налага;
4. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.
Чл. 67. (1) Комисията осъществява контрол върху спазването на при-
нудителните административни мерки.
(2) Лицето, на което е наложена санкция или принудителна админи-
стративна мярка, е длъжно да предприеме мерки за изпълнение на 
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задължителните предписания и да уведоми писмено за това комиси-
ята в определен в решението срок, който не може да бъде по-дълъг 
от един месец.
(3) В случаите на неизпълнение на задължителните предписания от 
длъжностни лица комисията изпраща доклад с предложения за пред-
приемане на съответни действия на съответните държавни и общин-
ски органи.
(4) Комисията може да изпрати решението на други органи, които 
имат отношение към извършеното разследване, за сведение и/или за 
предприемане на съответни действия.
Чл. 68. (1) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., Изм. – 
ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Решенията на комисията подлежат на обжалване 
по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок 
от съобщаването им на заинтересуваните лица.
(2) Жалбата за обявяване нищожност на решението се подава без 
ограничение във времето.
Чл. 69. Решенията на комисията влизат в сила, когато:
1. не са обжалвани в срок;
2. подадената жалба не е уважена;
3. с решението се потвърждава постигнато от страните споразумение.
Чл. 70. (1) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) По въ-
просите, които не са уредени в този раздел, се прилагат разпоредбите 
на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Глобите и 
имуществените санкции по влезли в сила решения на комисията се 
събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
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Раздел II.
Съдебно производство

Чл. 71. (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито права по 
този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, са на-
рушени, може да предяви иск пред районния съд, с който да поиска:
1. установяване на нарушението;
2. осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възста-
нови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъ-
деще от по-нататъшни нарушения;
3. обезщетение за вреди.
(2) Синдикалните организации и техните поделения, както и юриди-
ческите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественопо-
лезна дейност, могат да предявят иск от името на лицата, чиито пра-
ва са нарушени по тяхно искане. Тези организации могат да встъпят 
и като заинтересувана страна във висящ процес по ал. 1.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) В случаите на 
дискриминация, когато са нарушени правата на множество лица, ор-
ганизациите по ал. 2 могат да предявят и самостоятелен иск. Лицата, 
чиито права са нарушени, могат да встъпят в процеса като подпома-
гаща страна по чл. 218 от Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 72. (1) Лицата по чл. 71, ал. 1 и 2 могат в едномесечен срок от 
предявяването на иска да разгласят този факт чрез публикации или 
по друг, избран от тях писмен начин, като отправят покана към дру-
ги засегнати лица, към синдикални организации и техни поделения, 
както и към юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност, да встъпят в производството.
(2) Лицата по ал. 1 могат да встъпят в производството до приключва-
не на устните състезания.
Чл. 73. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Всяко 
лице, чиито права са засегнати от административен акт, издаден в 
нарушение на този или други закони, уреждащи равенство в трети-
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рането, може да го обжалва пред съда по реда на Административноп-
роцесуалния кодекс.
Чл. 74. (1) В случаите по раздел I всяко лице, претърпяло вреди от 
нарушение на права по този или по други закони, уреждащи равен-
ство в третирането, може да предяви иск за обезщетение по общия 
ред срещу лицата и/или органите, причинили вредите.
(2) В случаите, когато вредите са причинени на граждани от неза-
конни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъж-
ностни лица, искът за обезщетение се предявява по реда на Закона за 
отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.
Чл. 75. (1) По въпросите, които не са уредени в този раздел, се прила-
гат разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
(2) За производствата пред съд по този закон не се събират държавни 
такси, а разноските са за сметка на бюджета на съда.

Глава пета.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.
Принудителни административни мерки

Чл. 76. (1) За предотвратяване или преустановяване на нарушенията 
по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, 
както и за предотвратяване или отстраняване на вредните последици 
от тях, комисията по своя инициатива или по предложение на син-
дикални организации, на физически или юридически лица може да 
прилага следните принудителни административни мерки:
1. да дава задължителни предписания на работодателите и длъж-
ностните лица за отстраняване на нарушения на законодателството 
за предотвратяване на дискриминация;
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2. да спира изпълнението на незаконни решения или нареждания на 
работодатели, които водят или могат да доведат до дискриминация.
(2) Когато в случаите по ал. 1 по един и същ въпрос е дадено влязло 
в сила задължително предписание и има влязло в сила решение на 
съда, които си противоречат, изпълнява се решението на съда.
Чл. 77. Решенията на комисията за прилагане на принудителни ад-
министративни мерки по този раздел могат да се обжалват по реда 
на чл. 68. Обжалването не спира изпълнението на принудителната 
административна мярка, освен ако съдът разпореди друго.

Раздел II.
Административнонаказателни разпоредби

Чл. 78. (1) Който извърши дискриминация по смисъла на този закон, 
се наказва с глоба от 250 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко 
наказание.
(2) Който не предостави в срок поискани от комисията доказателства 
или информация, или попречи или не предостави достъп до обекти 
за проверка, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
Чл. 79. Редовно призован свидетел, който не се яви по неуважителни 
причини пред комисията, за да даде свидетелски показания, се на-
казва с глоба от 40 до 100 лв.
Чл. 80. (1) Който не изпълни задължение, произтичащо от този за-
кон, се наказва с глоба от 250 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко 
наказание.
(2) Когато нарушението е извършено при осъществяване дейността 
на юридическо лице, на него му се налага имуществена санкция в 
размер от 250 до 2500 лв.
(3) За допускане извършването на нарушение по ал. 1 ръководителят 
на юридическо лице – работодател, се наказва с глоба от 200 до 2000 
лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
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Чл. 81. Когато нарушенията по чл. 78 - 80 са извършени повторно, 
се налага глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер на 
първоначално наложената.
Чл. 82. (1) Който не изпълни решение на комисията или на съда, пос-
тановено по този закон, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., ако 
не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Ако след изтичане на три месеца от 
влизане в сила на решението по ал. 1 нарушението продължава, на-
лага се глоба от 5000 до 20 000 лв.
Чл. 83. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Събраните 
суми от наложени глоби и имуществени санкции по реда на този раз-
дел постъпват по бюджета на комисията.
Чл. 84. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от 
определени от председателя на комисията членове на комисията.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Наказанията се 
налагат с решение на Комисията за защита от дискриминация, които 
могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния ко-
декс. Обжалването спира изпълнението на оспореното решение.
(3) За неуредените в този раздел въпроси се прилага Законът за адми-
нистративните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. (Доп. – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) „Тормоз“ е всяко 
нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изра-
зено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или 
резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враж-
дебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда.
2. (Доп. – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) „Сексуален 
тормоз“ е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено 
физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват дос-



КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО246

тойнството 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: по-
даване на жалба или сигнал, предявяване на иск или свидетелстване 
в производство за защита от дискриминация.
5. (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) „Подбужда-
не 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, обособя-
ване или отделяне на лице на основата на неговата раса, етническа 
принадлежност или цвят на кожата.
7. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) „Неблагоприятно третиране“ е всеки 
акт, действие или бездействие, които водят до по-малко благоприят-
но третиране на едно лице спрямо друго въз основа на признаците по 
чл. 4, ал. 1 или могат да поставят лице или лица, носители на признак 
по чл. 4, ал. 1, в особено неблагоприятно положение в сравнение с 
други лица.
8. „На основата на признаците по чл. 4, ал. 1“ означава на основата на 
действителното, настояще или минало, или предполагано наличие 
на един или повече от тези признаци у дискриминираното лице или 
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у лице, с което то е свързано, или се предполага, че е свързано, когато 
тази връзка е причина за дискриминацията.
9. „Свързани лица“ са: съпрузите, роднините по права линия – без 
ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, 
и роднините по сватовство – до трета степен включително; настой-
никът и попечителят; поднастойният и подопечният; живеещите 
на съпружески начала; работодател и работник; лицата, едното от 
които участва в управлението на дружеството на другото; съдруж-
ниците; лица, които поради други обстоятелства могат да се смятат 
пряко или косвено зависими от пострадалия и тази връзка е причина 
за дискриминация; лица, от които пряко или косвено пострадалият 
може да е зависим и тази връзка е причина за дискриминация; лица, 
придружаващи пострадалия към момента на извършване на акт на 
дискриминация, когато тази връзка е причина за дискриминацията.
10. „Сексуална ориентация“ означава хетеросексуална, хомосексуал-
на или бисексуална ориентация.
11. „Множествена дискриминация“ е дискриминация на основата на 
повече от един от признаците по чл. 4, ал. 1.
12. „Повторно нарушение“ е нарушението, извършено в едногодишен 
срок от влизане в сила на решението, с което нарушителят е наказан 
за нарушение от същия вид.
13. „Семейно положение“ означава брачен статус или фактическо съ-
жителство и полагане на грижи за зависим поради възраст или ув-
реждане низходящ, възходящ или роднина по съребрена линия до 
трета степен.
14. (Нова – ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) „Човешки ге-
ном“ е съвкупността от всички гени в единичен (диплоиден) набор 
хромозоми на дадено лице.
15. (Нова – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) „Специфични обстоятелства“ са 
обстоятелства, свързани със социален, здравословен и семеен ста-
тус, възраст и други подобни, които не водят до дискриминация на 
основата на пол.
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16. (Нова – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) „Жени в 
напреднал етап на лечение ин-витро“ са жени, които са в етап на ле-
чение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода 
от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 
дни.
17. (Нова – ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Признакът „пол“ по чл. 4, ал. 1 включ-
ва и случаите на промяна на пола.
§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Този закон въвежда разпоредбите 
на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности 
и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и 
професиите (преработена).
§ 1б. (Нов – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Този закон 
въвежда изискванията на Директива 2010/41/ЕC на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на 
равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в 
качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 
86/613/ЕИО на Съвета (ОВ, L 180/1 от 15 юли 2010 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Народното съ-
брание избира, а президентът назначава своята квота от членовете 
на комисията.
§ 3. В тримесечен срок от определянето на състава по § 2 комисията 
приема правилника за устройството и дейността си по чл. 46, ал. 1.
§ 4. Този закон отменя:
1. параграф 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда 
(обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 
и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., 
бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г.; 
изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 
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от 1998 г., бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 
1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., 
бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18 от 2003 г.);
2. член 5а, ал. 3 от Закона за защита, рехабилитация и социална ин-
теграция на инвалидите (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; доп., бр. 110 от 
1996 г.; изм., бр. 123 от 1997 г., бр. 140 от 1998 г. - Решение № 31 на 
Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 153 от 1998 г., бр. 31 от 
2001 г., бр. 75 и 120 от 2002 г.);
3. параграф 1, т. 19 и 20 от допълнителната разпоредба на Закона за 
насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 
120 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г.).
§ 5. В чл. 20, ал. 2 от Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 
1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 
1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29 и 71 от 2003 г.) накрая се добавя 
„по специализирана методика за усвояване на български език“.
§ 6. Член 88 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 
1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 
и 64 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г., бр. 50 от 
2003 г.) се отменя.
§ 7. В срок три месеца от влизането в сила на закона министърът на 
труда и социалната политика и министърът на отбраната издават на-
редбите по чл. 7, ал. 2.
§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г.

-------------------------

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 16 септември 2003 г. 
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН 

КОДЕКС
(обн. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 
179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква „д“ и т. 4, буква „в“, § 11, т. 1, 
буква „б“ и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, 
които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държа-
вен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(обн. – ДВ, бр. 30 от 2006 г, в сила от 12.07.2006 г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в 
„Държавен вестник“, с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раз-
дел II „Обжалване по съдебен ред“, § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, 
т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 
83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 
и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 
43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната 
на думата „окръжния“ с „административния“ и замяната на думите 
„Софийския градски съд“ с „Административния съд - град София“, 
които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на коде-
кса в „Държавен вестник“.
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Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА

(обн. – ДВ, бр. 68 от 2006 г.)

§ 11. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по 
назначаване, свързани с прилагането на чл. 39, се довършват по до-
сегашния ред. 
§ 12. Средствата за увеличение на възнаграждението на председате-
ля, заместник-председателя и членовете на комисията са в рамките 
на бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2006 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 15. Параграф 4, т. 1 влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(обн. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.)

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:
1. част седма „Особени правила относно производството по граждан-
ски дела при действие на правото на Европейския съюз“;
2. параграф 2, ал. 4;
3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора „а“ „Осо-
бени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на 
чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи“ с чл. 
307а - 307д и част седма „Производство за връщане на дете или за 
упражняване на правото на лични отношения“ с чл. 502 - 507;
4. параграф 4, ал. 2;
5. параграф 24;
6. параграф 60,
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в „Дър-
жавен вестник“.
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Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА 

ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
(обн. – ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 20.12.2007 г.)

§ 7. Законът влиза в сила от 20 декември 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ
(обн. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“, с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 
2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

КОДЕКСА НА ТРУДА
(обн. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.)

§ 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
(обн. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“ с изключение на:
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1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който влиза в сила от 1 януари 
2011 г.;
2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е – 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 и 23, които влизат в сила от 1 април 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(обн. – ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 22.03.2011 г.)

§ 37. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“ с изключение на § 1 - 8, § 11 - 14, § 17, 18 и § 29, които влизат 
в сила от 1 юли 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
(обн. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването 
на този закон в „Държавен вестник“:
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в 
администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съот-
ветната администрация в съответствие с този закон.
§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона 
за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, За-
кона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов 
надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъп-
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на дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното 
осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители 
и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от 
преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в адми-
нистрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако слу-
жителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на 
лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, въз-
награждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните 
разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по из-
вънбюджетната сметка на Държавен фонд „Земеделие“, произтича-
щи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт 
и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходи-
мите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запаз-
ват и не се компенсират с парични обезщетения.
§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон инди-
видуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, 
че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигури-
телни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, 
да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна за-
плата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски 
за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия 
данък. 
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:



255ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно за-
едно с полагащата се основна месечна заплата или основно месеч-
но възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното 
време.
§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, 
който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен 
вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
(обн. – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)

§ 7. Законът влиза в сила от 1 август 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
(обн. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, 
който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 
122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

(обн. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.
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РЕЛЕВАНТНИ АКТОВЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Директиви

ДИРЕКТИВА 2010/41/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 7 юли 2010 година за прилагане на принципа на равно 
третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качест-
вото на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/
ЕИО на Съвета

ДИРЕКТИВА 2006/54/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на рав-
ните възможности и равното третиране на мъжете и жените в облас-
тта на заетостта и професиите (преработена)

ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 7 септември 2005 година относно признаването на про-
фесионалните квалификации

ДИРЕКТИВА 2004/113/ЕО НА СЪВЕТА от 13 декември 2004 година 
относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и 
жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето 
на стоки и услуги

ДИРЕКТИВА 2002/73/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 23 септември 2002 година за изменение на Директива 
76/207/ЕИО на Съвета за прилагането на принципа на равно третира-
не на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, профе-
сионално обучение и повишаване, и условията на труд (отм.)

ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 година за създава-
не на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите
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ДИРЕКТИВА 2000/43/ЕО НА СЪВЕТА от 29 юни 2000 година относ-
но прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на 
расата или етническия произход

ДИРЕКТИВА 98/52/ЕО НА СЪВЕТА от 13 юли 1998 година за прила-
гане в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия 
на Директива 97/80/ЕО относно доказателствената тежест, в случаи-
те на дискриминация, основана на пола (отм.)

ДИРЕКТИВА 97/80/ЕО НА СЪВЕТА от 15 декември 1997 година от-
носно тежестта на доказване в случаите на дискриминация, основана 
на пола (отм.)

ДИРЕКТИВА 92/85/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година за 
въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността 
и здравето по време на работа на бременни работнички и на работ-
нички родилки или кърмачки (Десета специална директива по сми-
съла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

ДИРЕКТИВА 86/613/ЕИО НА СЪВЕТА от 11 декември 1986 година 
за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, 
които извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети 
лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на 
самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство 
(Дата на изтичане на валидността: 04.08.2012 г.)

ДИРЕКТИВА 76/207/ЕИО НА СЪВЕТА от 9 февруари 1976 година 
относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете 
и жените по отношение на достъпа до заетост, професионалната ква-
лификация и развитие, и на условията на труд (отм.)

ДИРЕКТИВА 75/117/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 февруари 1975 година 
за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно 
прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените 
(отм.)
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Регламенти

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общо-
приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално разви-
тие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския 
фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоред-
би за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социа-
лен фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 168/2007 НА СЪВЕТА от 15 февруари 2007 
година за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните 
права

РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година 
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионал-
но развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за 
отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (отм.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1260/1999 НА СЪВЕТА от 21 юли 1999 година 
относно определянето на общи разпоредби за структурните фондове 
(отм.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1035/97 НА СЪВЕТА от 2 юни 1997 година за 
създаване на Европейски център за мониторинг на расизма и ксеноф-
обията (отм.)

Решения

РЕШЕНИЕ 2000/407/ЕО НА КОМИСИЯТА от 19 юни 2000 година 
за балансирано представителство на мъжете и жените в комитети-
те и експертните групи, които тя създава (нотифицирано под номер 
С(2000) 1600).
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Приложение 2

ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА 

ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Приети с Решение от 11.10.2005 г. на Комисията за защита от 

дискриминация, изм. и доп. с Решение № 58 от 28.11.2006 г.,  
изм. и доп. с Решение № 60 от 12.12.2006 г., изм. и доп.  

с Решение № 39 от 16.12.2008 г., изм. и доп. с Решение № 16 от 
02.06.2009 г., изм. и доп. с Решение № 4 от 14.02.2012 г.,  

изм. и доп. с Решение от 11.03.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Производството пред Комисията за защита от дискриминация 
(Комисията) реализира основните цели на Закона за защита от дис-
криминация (ЗЗДискр.) – осигуряване на ефективна защита срещу 
дискриминацията.
Чл. 2. Целите на производството пред Комисията са:
1. установяване на нарушения на ЗЗДискр. или други закони, уреж-
дащи равенство в третирането, извършителя на нарушението и за-
сегнатото лице;
2. предотвратяване на нарушения, тяхното преустановяване и пре-
махване на различия в третирането.
Чл. 3. В производството за защита от дискриминация, след като 
страната, която твърди, че е дискриминирана представи факти, въз 
основа на които може да се направи предположение, че е налице дис-
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криминация, ответната страна трябва да докаже, че принципът на 
равно третиране не е нарушен.

Глава втора.
ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 4. Производството пред Комисията се образува по: 
1. жалба на засегнатите лица;
2. инициатива на Комисията;
3. сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общин-
ски органи.
Чл. 5. Жалбите и сигналите трябва да бъдат в писмена форма и да са 
на български език или да са придружени от заверен превод, когато 
са на чужд език.
Чл. 6. (1) Жалбата или сигналът трябва да съдържат:
1. името или наименованието на подателя, телефони за връзка, факс 
и електронен адрес;
2. адреса или седалището и адреса на управление на подателя;
3. изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата или 
сигнала;
4. в какво се състои искането към Комисията;
5. дата и подпис на лицето, което подава жалбата или на негов 
представител.
(2) Към жалбата или сигнала се прилагат:
1. пълномощно, когато жалбата или сигналът се подават от 
пълномощник;
2. декларация от жалбоподателя или лицето, подало сигнала, че към 
момента на подаване на жалбата или сигнала до Комисията, няма 
заведено съдебно дело със същия предмет между същите страни;
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3. удостоверение за регистрация и актуално състояние на търговеца 
или юридическото лице;
4. документи и книжа в подкрепа на жалбата или сигнала, а ако не са 
оригинали - заверени копия от подателя им, и други доказателствени 
средства.
(3) Анонимни и устни жалби и сигнали не се разглеждат от Комисията.
(4) Когато жалбата или сигналът не са подписани и при съмнение 
дали те изхождат от посочения в тях гражданин или организация, 
Комисията изисква тяхното потвърждаване със собственоръчен или 
електронен подпис в 7-дневен срок от съобщението за това. При не-
потвърждаване в срок производство не се образува.
Чл. 7. (1) Комисията може да образува производство по писмен до-
клад до Председателя от нейните членове.
(2) Докладът съдържа:
1. трите имена и длъжността на докладващия/те;
2. описание на нарушението и изложение по фактическия му състав;
3. доказателствен материал по изложението (ако е налице такъв);
4. мотивирано предложение за образуване на производство от Коми-
сията или за извършване на други действия по чл. 47, т. 5 от ЗЗДискр.;
5. дата и подпис на докладващия/те.
(3) Членовете на Комисията, по чийто доклад е образувано производ-
ство, нямат право да участват в заседаващия състав и вземането на 
решение по това производство, освен ако декларират липса на кон-
фликт на интереси.
Чл. 8. (1) Не се образува производство, а образуваното се прекратява, 
когато:
1. са изтекли три години от извършване на нарушението;
2. се установи, че по същия спор по ЗЗДискр. има заведено дело пред 
съд или влязло в сила решение на съда;
3. се установи, че по същия спор има влязло в сила решение на 
Комисията;
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4. подателят на жалбата или сигнала оттегли или се откаже от нея/
него.
(2) Производство пред Комисията не се образува, когато жалбата 
или сигналът не са от нейната компетентност или нередовностите 
на жалбата или сигнала не са отстранени в определения за това срок.
(3) Комисията изпраща на компетентния орган съобразно изисквания-
та на чл. 31 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), когато 
установи, че жалбата или сигналът не са от нейната компетентност.
(4) В случаите, когато компетентният орган не може да бъде опре-
делен на основание данните в жалбата или сигнала, както и когато е 
явно, че данните в жалбата или сигнала трябва да бъдат адресирани 
до съда, Комисията ги връща с кратки писмени указания.
Чл. 9. Председателят на Комисията със свое разпореждане:
1. образува производство;
2. разпределя преписките в съответните заседателни състави;
3. може да продължи срока на проучването по чл. 59, ал. 1 от ЗЗДискр.
Чл. 10. (1) За производството пред Комисията не се събират държав-
ни такси.
(2) Направените в хода на производството разноски са за сметка на 
бюджета на Комисията.

Глава трета.
ЗАСЕДАТЕЛНИ СЪСТАВИ

Чл. 11. (1) Комисията разглежда и решава заведените пред нея пре-
писки в постоянни заседателни
състави, определени от председателя на Комисията.
(2) Постоянните заседателни състави се специализират по признаци-
те на дискриминация, посочени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр.;
(3) Членовете на заседателния състав в 7-дневен срок от разпореж-
дането на Председателя за образуване на производството, определят 
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с доклад до Председателя докладчик и председател на състава, а в 
случай, че не се споразумеят, Председателят на Комисията определя 
такива.
(4) Председателят на Комисията, при необходимост, може да проме-
ня постоянните състави, да разпореди заместване в други състави и 
да създава заседателни състави ad hoc.
Чл. 12. (1) Постоянните заседателни състави са в състав от трима 
членове на Комисията, освен в случаите на множествена дискрими-
нация, които се разглеждат от разширен състав от петима членове.
(2) Поне един от членовете на заседателния състав трябва е с юриди-
ческо образование.
Чл. 13. Членовете на заседателните състави присъстват на заседани-
ята лично и упълномощаване не се допуска.
Чл. 14. (1) Съставът, извършил проучването и обявил преписката за 
решаване, не може да бъде променян до произнасяне на решението. 
(2) При невъзможност за участие в произнасяне на решението по-
ради смърт, лишаване от права, поставяне под запрещение, трайно 
заболяване или загубване качеството си на член на Комисията, пре-
писката се връща за разглеждане в открито заседание от променения 
състав с призоваване на страните. Председателят на Комисията из-
дава разпореждане за това.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРА ПО ПРОУЧВАНЕ

Чл. 15. (1) Докладчикът по преписката е длъжен да изясни:
1. изпълнени ли са изискванията на чл. 51 от ЗЗДискр. и чл. 8 от тези 
Правила за съответната преписка;
2. налице ли са необходимите данни за извършено нарушение и мо-
гат ли те да бъдат годно основание за образуване на производство 
пред Комисията;
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3. фактическия състав на нарушението;
4. страните по спора и да ги конституира.
(2) Ако докладчикът установи, че не са изпълнени изискванията по 
ал. 1, той предлага на състава преписката да остане без движение. 
Съставът с определение оставя преписката без движение и дава пис-
мени указания на подателя на жалбата или сигнала да отстрани не-
редовностите в нея в 7-дневен срок.
Чл. 16. (1) В своята работа докладчикът се подпомага от експерт/и 
от специализираната администрация, от служителите на Комисията 
и от външни експерти, които осъществяват дейността си под негово 
ръководство.
(2) Експертът/те от специализираната администрация и външните 
експерти се определят от Председателя на Комисията за всяка пре-
писка по предложение на докладчика по нея.
(3) Експертите събират, систематизират и анализират информацията, 
необходима за установяване на фактическия състав по преписката.
Чл. 17. При осъществяване на своите правомощия докладчикът, пря-
ко или посредством определените експерти и/или служители има 
право:
1. да изисква документи и информация, свързани с проучването;
2. да изисква писмени обяснения от лица, свързани с преписката;
3. да разпитва свидетели, за което съставя протокол, подписан от 
разпитващия и свидетеля.
Чл. 18. (1) Всички лица, държавни и местни органи оказват съдей-
ствие на Комисията като предоставят исканите документи, сведения 
и информация и дават необходимите обяснения.
(2) Наличието на търговска, производствена или друга защитена от 
закон тайна не може да бъде основание за отказ от съдействие. До-
кументите, сведенията и информацията със защитена по закон тайна 
или посочена от съответната страна търговска или производствена 
тайна, се съхраняват в отделна папка достъп, до която нямат трети 
лица.
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(3) Когато е налице основание за достъп до класифицирана информа-
ция или лични данни, те се предоставят по реда на Закона за защи-
та на класифицираната информация и Закона за защита на личните 
данни.
Чл. 19. (1) Събраните документи и получената информация по пре-
писката се използват само за целите на проучването. 
(2) Членовете на Комисията, както и служителите и външните екс-
перти, са длъжни да не разгласяват информацията, представляваща 
защитена от закона или търговска и производствена тайна, която 
им е станала известна при или по повод осъществяване на тяхната 
дейност. 
(3) Членовете на Комисията, служителите и външните експерти под-
писват декларация за конфиденциалност.
Чл. 20. При отказ да предоставят поисканите от докладчика инфор-
мация, сведения и документи, както и достъп до помещения, и в 
случаи на неоказване на съдействие на Комисията, виновните лица 
носят отговорност по ЗЗДискр.
Чл. 21. Когато съществува опасност от изгубване или укриване на 
доказателства или при особено затруднение при тяхното събира-
не, принудителното им събиране се извършва по реда на чл. 57 от 
ЗЗДискр.;
Чл. 22. (1) Проучването се извършва в срок до 30 дни от образуване-
то на производството, считано от датата на определяне на председа-
теля и докладчика по преписката.
(2) При случаи от фактическа или правна сложност по предложение 
на докладчика по съответната преписка, Председателят на Комисия-
та с разпореждане може да удължи срока на проучването до 30 дни.
(3) При постъпили жалби и сигнали, в които участват едни и същи 
страни или които имат връзка помежду си, Председателят на Коми-
сията може с разпореждане да съедини тези преписки в едно проуч-
ване и съответният заседателен състав да издаде едно решение по 
тях.
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(4) Ако в хода на проучването бъдат установени данни за извършено 
престъпление, Комисията изпраща преписката на прокуратурата за-
едно със събрания по нея доказателствен материал.
(5) Ако в хода на проучването, възникнат различия в становищата на 
служителите и/или експертите, които работят по съответната пре-
писка, докладчикът има право да изиска техните становища в писмен 
вид с мотиви към тях.
Чл. 23. Сроковете по чл. 22 спират да текат:
1. когато се установи, че докладчикът е възпрепятстван в своето про-
учване от държавен орган или орган на местно самоуправление и 
това представлява пречка за пълното и всестранното изясняване на 
обстоятелствата съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗЗДискр.;
2. когато Комисията е във ваканция.
Чл. 24. (1) Производството пред Комисията може да се спира на ос-
нованията, посочени в чл. 54 от АПК; освен когато страните внесат 
заявление за сключено споразумение.
(2) В случаите на чл. 23 и чл. 24, ал. 1 от настоящите правила спира-
нето става с разпореждане на Председателя на Комисията по писмен 
доклад на докладчика по съответната преписка.
Чл. 25. Съгласно чл. 59, ал. 3 от ЗЗДискр. след приключване на про-
учването и преди насроченото открито заседание на съответния за-
седателен състав, на страните се дава възможност да се запознаят със 
събраните по преписката материали.

Глава пета.
ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

Чл. 26. Докладчикът изготвя заключение и представя преписката на 
председателя на състава, който в 7-дневен срок насрочва заседание.
Чл. 27. (1) Заседанията на съставите са открити.



267
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД 
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

(2) Закрити заседания се провеждат на основанията и по реда, пред-
видени в чл. 136 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).
Чл. 28. Членовете на заседателния състав се отстраняват на основа-
нията и по реда, предвидени в членове 22 - 24 от ГПК.
Чл. 29. (1) За заседанията на заседателните състави се призовават 
страните по преписката и/или свидетели и външни експерти.
(2) Призоваването на страните и уведомяването на заинтересуваните 
лица се извършва по реда на ГПК. При необходимост призоваването 
се извършва със съдействието на органите на МВР.
(3) Съгласно чл. 18, ал. 1 от АПК, препращащ към представителство-
то по ГПК, представители на страните по пълномощие могат да бъ-
дат адвокатите, както и представителите по чл. 32 от ГПК.
(4) Съгласно чл. 18, ал. 2 от АПК гражданите и организациите могат 
да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на 
подписа и от други граждани или организации.
Чл. 30. (1) В първото заседание председателят на състава по пре-
писката поканва страните да се помирят. При съгласие на страните 
за помирение, изразено най-късно до приключване на първото за-
седание по преписката, по предложение на докладчика се насрочва 
дата за помирително производство. В случай, че на заседанието за 
помирително производство страните не се помирят, производството 
продължава. Друго помирително производство по тази преписка не 
се насрочва.
(2) Когато в помирителното производство бъде постигнато споразу-
мение между страните на основата на равно третиране, заседателни-
ят състав одобрява постигнатото писмено споразумение с решение и 
прекратява преписката. Съставът постановява решението си в срока 
по чл. 34 от настоящите правила.
(3) Когато споразумението се отнася само за част от спора, производ-
ството продължава за частта, за която не е постигнато споразумение. 
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(4) Одобреното от заседателния състав споразумение подлежи на 
принудително изпълнение, като Комисията упражнява контрол за 
спазване на споразумението.
Чл. 31. (1) В първото заседание всяка страна е длъжна да предста-
ви писмени доказателства, направи и обоснове всичките си искания 
и възражения и да се произнесе по направените от другата страна 
възражения.
(2) В срока по ал. 1 се изслушват посочените от страните или консти-
туираните от докладчика свидетели и външни експерти по съответ-
ната преписка.
(3) Когато е необходимо, докладчикът по преписката може да разпо-
реди личното явяване на страна или заинтересовано лице за даване 
на обяснения.
Чл. 32. (1) След като счете, че обстоятелствата по преписката са изя-
снени, председателят на състава предоставя възможност на страните 
за становища.
(2) При направено искане от страна по преписката, становището й 
може да бъде представено на заседателния състав и в писмен вид в 
срок до 3 работни дни от датата на заседанието по преписката.
(3) След изслушване становищата на страните и при условие, че спо-
рът е изяснен от фактическа и правна страна, председателят на съста-
ва закрива заседанието и съобщава деня за произнасяне на решение.
Чл. 33. На заседанията се води протокол. Протоколът се подписва от 
председателя на състава и от протоколчика.

Глава шеста.
РЕШЕНИЕ

Чл. 34. Заседателният състав произнася решението си не по-късно от 
14 дни след провеждане на заседанието.
Чл. 35. (1) Проектът за решението се изготвя от докладчика по 
преписката.
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(2) Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на за-
седателния състав с явно гласуване и се подписва от тях.
(3) Член на състава, който не е съгласен с решението на мнозинство-
то, подписва решението с особено мнение, което мотивира. Особено-
то мнение е част от решението.
Чл. 36. Решението е писмено и съдържа:
1. наименованието на органа и заседателния състав, който го е издал;
2. фактическите и правните основания за издаването му;
3. диспозитивна част, в която се определят видът и размерът на санк-
цията и/или принудителната административна мярка, когато такава 
се налага;
4. постигнатото между страните споразумение;
5. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.
Чл. 37. С решение заседателният състав:
1. Установява извършеното нарушение или че не е извършено такова, 
като оставя жалбата без уважение;
2. Установява нарушителя и засегнатото лице;
3. Определя вида и размера на санкцията;
4. Прилага следните принудителни административни мерки: 
а) дава задължителни предписания на работодателите и длъжност-
ните лица за отстраняване на нарушения на законодателството за 
предотвратяване на дискриминация;
б) спира изпълнението на незаконни решения или нареждания на 
работодатели, които водят или могат да доведат до дискриминация;
5. Предотвратява и преустановява нарушението и възстановява пър-
воначалното положение;
6. Одобрява споразумението при постигнато помирение.
Чл. 38. (1) Извън производствата по Раздел I на Глава четвърта от 
ЗЗДискр. Комисията може да:
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а) дава задължителни предписания с оглед спазването на ЗЗДискр. 
или други закони, уреждащи равенството в третирането;
б) обжалва административни актове, постановени в нарушение на 
ЗЗДискр. или други закони, уреждащи равенство в третирането;
в) прави предложения и препоръки до държавните и общинските 
органи за преустановяване на дискриминационни практики и за от-
мяна на техни актове, издадени в нарушение на ЗЗДискр. или други 
закони, уреждащи равенство в третирането;
г) дава становища по проекти на нормативни актове за съответстви-
ето им със законодателството за предотвратяване на дискриминаци-
ята, както и препоръки за приемане, отменяне, изменение и допълне-
ние на нормативни актове;
д) предоставя независима помощ на жертвите на дискриминация при 
подаване на жалби за дискриминация;
е) провежда независими проучвания и прави препоръки по всички 
въпроси, свързани с дискриминацията.
(2) В случаите по ал. 1 от настоящия член Комисията заседава и взе-
ма решения по реда на чл. 25 от Правилника за устройство и дейност-
та на Комисията за защита от дискриминация.

Глава седма.
ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА КЗД

Чл. 39. (1) Решенията на Комисията подлежат на обжалване пред Ад-
министративния съд, в чийто район се намира постоянният или на-
стоящият адрес или седалището на жалбоподателя, по реда на АПК в 
14-дневен срок от съобщаването им на заинтересуваните лица.
(2) Жалбата за обявяване нищожност на решението се подава без 
ограничение във времето.
(3) Жалбата с доказателства към нея се подава чрез Комисията с по 
един екземпляр за съда, Комисията и страните по преписката.
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Чл. 40. Решенията на Комисията влизат в сила, когато:
1. не са обжалвани в срок;
2. подадената жалба не е уважена;
3. с решението се потвърждава постигнато от страните споразумение.

Глава осма.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 41. (1) КЗД контролира изпълнението на издадените от нея 
решения.
(2) Лице, на което е наложена принудителна административна мяр-
ка, е длъжно да предприеме мерки за изпълнение и да уведоми пис-
мено за това Комисията в определения срок, който не може да бъде 
по-дълъг от един месец от датата на получаването на решението.
(3) Разпоредбите на предходната алинея се прилагат и относно по-
стигнатите и одобрените споразумения.
(4) Лице, на което с влязло в сила решение е наложено администра-
тивно наказание глоба или имуществена санкция, е длъжно да пред-
приеме действия за доброволно изпълнение.
(5) В случаите, когато не е налице доброволно изпълнение, наложе-
ните с решенията глоби и имуществени санкции се събират по реда 
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 42. (1) За подлежащите на изпълнение решения се изпраща пока-
на за доброволно изпълнение, която съдържа:
1. име, съответно наименование, и адрес на задълженото лице;
2. данни за изпълнителното основание и произтичащото от него 
задължение;
3. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при 
липса на доброволно изпълнение в дадения срок;
4. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде 
наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно;
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5. възможността за отправяне на искане до съответния орган по чл. 
271, ал. 3 от АПК за съдействие.
(2) Копие от решението може да се изпрати и на други органи за све-
дение и/или за предприемане на съответни действия.
Чл. 43. (1) Контролът по изпълнение на решението се осъществява по 
начин, който с оглед особеностите на конкретния случай ще осигури 
най-ефективно изпълнение.
(2) Контролът по изпълнението на решението включва:
1. Събиране на доказателства, установяващи безспорно изпълнението;
2. Проверка на място за установяване на факти и обстоятелства по 
изпълнението;
3. Други действия, предвидени в решението.
(3) При извършване на проверки на място, за всяко предприето и из-
вършено действие по изпълнението се съставя констативен протокол.
(4) При констатиране на неизпълнение се съставят актове за устано-
вяване на административно нарушение.
(5) Актовете за установяване на административно нарушение се със-
тавят от член на Комисията, който ги внася за разглеждане на заседа-
ние на КЗД за вземане на решение относно наличието на основания 
за налагане на административно наказание и определянето му по 
вид и размер.
(6) В случай на неизпълнение от длъжностни лица, копие от реше-
нието се изпраща и на компетентните органи, заедно с предложения 
за предприемане на действия.
Чл. 44. (1) Контролът по изпълнение на решенията приключва с из-
пълнението на задължението.
(2) За извършените действия по чл. 43 се изготвя доклад за всяко от-
делно решение до членовете на КЗД, в който се отразяват направе-
ните констатации и се описват събраните доказателства за хода на 
изпълнението.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД 
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

(3) Комисията разглежда доклада и взема решение за приемане на из-
пълнението или съответно за предприемане на по-нататъшни дейст-
вия по изпълнението му.
(4) В случаите, когато с решението са наложени принудителни ад-
министративни мерки, производството приключва окончателно след 
констатиране тяхното изпълнение от страна на органите по чл. 67, 
ал. 3 и ал. 4 от ЗЗДискр.
(5) В случаите, когато с решението е одобрено постигнато спора-
зумение, производството приключва окончателно след еднократно 
констатиране на изпълнението му от страните по него.

Глава девета.
РЕГИСТРИ И АРХИВ

Чл. 45. В Комисията за защита от дискриминация се водят следните 
регистри:
1. входящ регистър;
2. изходящ регистър;
3. описен регистър с номера на преписките;
4. регистър за разпорежданията;
5. публичен регистър за издадените и влезли в сила решения и задъл-
жителни предписания по чл. 47, т. 7 от ЗЗДискр.;
6. регистър за подлежащите на изпълнение решения и предписания.
Чл. 46. Сроковете за съхраняване в архив на преписките на Комиси-
ята са: 
1. 5 (пет) години – от окончателното влизане в сила на постановени 
решения и предписания на Комисията;
2. безсрочно – за публичния регистър за издадените и влезли в сила 
решения и задължителни предписания по чл. 47, т. 7 от ЗЗДискр.;
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Чл. 47. (1) Тези правила се издават в изпълнение на чл. 13 от АПК и 
на основание чл. 7, т. 6 от Правилника за устройство и дейността на 
Комисията за защита от дискриминация.
(2) Настоящите правила са приети с Решение от 11 октомври 2005 г. 
на Комисията, изменени и допълнени с Решение № 58 от 28.11.2006 г., 
Решение № 60 от 12.12.2006 г., Решение № 39 от 16.12.2008 г., Реше-
ние № 16 от 02.06.2009 г., Решение № 4 от 14.02.2012 г. и Решение от 
11.03.2016 г. на Комисията, което влиза в сила от 01.04.2016 г.
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ИСКАТЕ ЛИ ДА ПОМОГНЕТЕ?
Бюджетът на неправителствените организации често е съвсем ограничен. Ето защо БХК се нуж-
дае от помощ, за да продължи да работи в полза на най-уязвимите групи в българското обще-
ство. Тази подкрепа ще помогне за изграждането на един по-добър свят.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ?
Активисти от цял сват са показали, че съпротивата срещу тези, които подкопават човешките 
права, е възможна. Бъдете част от това движение. Помогнете ни да се изправим срещу тези, 
които подклаждат страх и омраза. 
Можете да направите това 

КАТО ДОБРОВОЛЕЦ ИЛИ С ДАРЕНИЕ.

□ Искам да предложа помощта си като доброволец, защото смятам,  
че притежавам умения, които биха били от полза.

 Име:

 Адрес:

 Държава:

 Имейл:

□ Искам да направя дарение на БХК (приемат се дарения в левове или евро)*

 Сума:

 Моля изтеглете от:  Visa □  Mastercard □

 Номер:

 Валидна до:

 Да се използва за**:

 Подпис:

*  Дарението можете да направите и сами чрез интернет на адрес: 
   https://www.bghelsinki.org

**Попълнете този ред само ако имате конкретно желание или наша 
   конкретна кампания предвид. 

   Моля, подайте тези формуляри в офиса на БХК на адрес:
   ул. „Върбица“ № 7, ет. 4, 1504 София
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