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                                                 РЕШЕНИЕ 

 

                                                         № 35 

                                                    гр. София, 07.01.2021г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен 

разширен заседателен състав, определен по реда на чл.48, ал.3 от Закона за защита от 

дискриминация, състоящ се от следните членове: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА ДУКОВА 

ДОКЛАДЧИК: БАКИ ХЮСЕИНОВ 

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЪР КИЧАШКИ,    

                     СОФИЯ ЙОВЧЕВА  

                      ОРЛИН КОЛЕВ1  

                     

       разгледа докладваната от Баки Хюсеинов преписка №564  по описа на Комисията 

за защита от дискриминация за 2019 г. 

       Производството по  преписка № 564/2019 г. е образувано с разпореждане № 

1061/22.08.2019г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по 

жалба с вх. № 44-00-2605/09.08.2019г. подадена от Н. Н. В. срещу А. О. С.  , в качеството 

му на управител на „ *** “ ЕООД  и  К. И. главен редактор на Информационна агенция 

„ *** “ с изложени оплаквания за дискриминация по признаците „образование“, 

„убеждение“, „политическа принадлежност“, „лично положение“, „обществено 

положение“ и „имуществено състояние“ по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. 

     Преписката е разпределена на Петчленен разширен заседателен състав. 

      Конституирани страни по преписката са : 

           1. Н. Н. В. , в качеството на жалбоподател с адрес : гр.С. , бул.“ *** “  

    2. А. О. С. , в качеството му на управител на „ *** “ ЕООД,  в качеството на ответна 

страна, със седалище гр.С. ,  *** 

    3.  К. И. , в качеството й на главен редактор на Информационна агенция „ *** “ , в 

качеството на ответна страна с адрес : гр.С. , *** 

     Според оплакванията в жалбата и допълнението към нея  може да се направи 

предположение, че фактическият състав на евентуалното нарушение се състои в 

следното:    

                                                           
1 На основание заповед  № 12-11-4503/01.12.2020г. на Председателя на Комисията за защита от 
дискриминация, г-н Орлин Колев  замества г-жа Владимира Стоименова като член  на състава, на която дата 
преписката е обявена за решаване.  
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         В жалбата се твърди, че в електронното издание на информационна агенция „ *** 

“ са били публикувани и разпространени статии, съдържащи клевети и обиди по негов 

адрес, както и публично набеждаване за извършване на престъпление.     

        Заявява, че от информационната агенция не са поискали коментар от него за 

обвиненията в престъпление и за позорящите и клеветнически твърдения 

разпространени от тях, въпреки че имат негови координати. Счита, че единствената цел 

е била да се опетни неговото име и това на семейството му, като се настрои с езика на 

омразата обществото срещу тях и му създаде образ на непочтен човек. 

      Описва, че агенцията е писала и срещу дядо му Б. И. В. , като твърдяла, че е 

извършил „военни престъпления и ужасни зверства, публикува и неверни факти, с 

които цели да накърни достойнството на мен и моето семейство“ (цитат от жалбата). 

      Твърди, че въпросната статия е дискриминационна и е насочена срещу него, заради 

принадлежността му към фамилия В. образованието, убежденията на него и 

семейството му, както и общественото му положение, свързано с гражданската позиция 

в Инициативен комитет „ *** “. Допълва, че се създава впечатление, че той и 

семейството му са ощетили обществото в следствие на което са натрупали имуществено 

състояние. 

      Счита, че в статията, анонимният автор от Информационна агенция *** 

няколкократно изказва клевети целящи опозоряване на семейството му, за неверността 

на които разполага и с документи. 

      Твърди, че в посочената статия „ *** " го обвиняват няколкократно, че нарушава 

Конституцията и законите на Република България, което счита, че е набедяване в 

престъпление. Подчертава, че редакцията е отишла още по-далеч и е призовала 

прокуратурата да го разследва. Счита, че е насаждане на омраза и набеждаване в 

престъпление, което е наказуемо съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс. 

      Посочва , че ответната страна е написала, че дядо му Б. В. е участвал в наказателна 

група за разстрели и е съучастник в над 200 убийства. Допълва, че са набедили дядо му 

в престъпления против човечеството, масово избиване на български граждани, за което 

казва, че такова твърдение представлява престъпление. Подчертава, че дядо му никога 

не е извършвал убийство на един, какво остава на  200 човека. И счита, че 

разпространяването на такива твърдения цели насаждане на омраза. 

     Твърди, че е бил обвинен от ответната страна, че той и неговото семейство служат 

на корпоративни интереси при воденето на борба срещу незаконното строителство на 

небостъргача на улица „***". Подчертава, че той е единственият член на неговото 

семейство, който се занимава с този казус и участва в  Инициативен комитет „ *** ". 

Счита, че това цели насаждане на недоверие в обществото и опозоряване на доброто му 

име. 

 

 

 

         Заявява, че твърдят, че дядо му е бил член на бойна група на ЦК на БКП. Допълва, 

че такъв орган никога не е съществувал и дядо му никога не е бил член на „бойна група". 

Подчертава, също, че дядо му не е бил участник  в преврата на 09.09.1944 г. защото е 
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бил затворник в концентрационен лагер заради участието си в съпротивата срещу 

Хитлеро- фашизма. 

          Твърди, че е бил наричан от изданието част от „Червената буржоазия"/ цитат от 

жалбата/. Описва, че е  роден през 1984 г. и при смяната на режима е бил на 6 години. 

Уточнява, че апартамента, в който е живял дядо му  е бил купен от него със заем от 

Държавна Спестовна Каса. Подчертава, че да се твърди, че е получен безвъзмездно е 

клевета и насаждане на омраза. 

          Посочва ,че е обидно  и клеветническо твърдението, че той и семейството му са 

се „облажили“ / цитат от жалбата/  от смъртта на родственика си великия поет- 

революцинер Н. Й. В. .  

Твърди, че е засегнат от недостоверно твърдение, че баща му Н. Б. В. е член на 

бившата Държавна сигурност. Допълва, че това може да се провери от всеки човек в 

Комисията по досиетата. Счита, че негативната конотация на това твърдение отново се 

прилага с цел насаждане на омраза, опозоряване и клевета. 

           Описва , че в статия от 24.07.2019 г. е споменато и участие на *** ЕООД в 

обществена поръчка на БНБ, на която се твърди, че фирмата е бил единствен кандидат. 

Допълва, че това не отговаря на истината. Уточнява, че в обществената поръчка има 

множество фирми кандидати и на последният етап от поръчката има двама финалиста 

и офертата представена от Сдружението, в което участва *** ЕООД печели заради по-

ниската си цена. 

         Заявява, че в изданието се твърди, че на местните избори за кмет на Община Б. се 

е  явил, но понеже хората имали негативни чувства към него и семейството му е 

спечелил само 25 гласа. Уточнява, че не се явявал на избори, но споделя, че с тези 

твърдения се цели да се покаже, че има жажда за власт и политическа кариера, с което 

целят да го злепоставят пред обществото, както и каузата която защитавал в рамките на 

Инициативен комитет „ *** ". 

        Посочва, че от редакцията твърдят, че докато е  бил заместник кмет в р-н „ *** " не 

се е явявал 6 месеца на работа. Счита, че това  твърдение е обидно, клеветническо и 

невярно. Подчертава, че  те съзнателно разпространяват лъжи с цел да го злепоставят и 

да накърнят доброто му име и добрата му репутация. 

        Описва, че съгласно възприетото тълкуване в българската юриспруденция 

клеветата е свързана с разгласяване на факти и обстоятелства, които са неистински и са 

позорни или бъде приписано престъпление, което не е извършено. В този смисъл при 

клеветата се засягат и честта, и достойнството, но определени не от самооценката, а от 

съвкупността от обективните качества на личността, неговата репутация в обществото, 

светогледа и нравствената нагласа, образование и ниво на знания, овладяването на 

способности и социално полезни навици, съставяне на общоприетите правила на 

поведение и достоен начин на живот. 

 

 

 

       Уточнява, че в посоченият материал, редакцията си е позволила да разпространи 

твърдения, които имат за цел именно да го представят в отрицателна светлина и 

атакуват директно неговата  и на семейството му чест, достойнство, репутация в 
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обществото, светогледа, нравствената нагласа, образование и ниво на знания, 

овладяването на способности и социално полезни навици, съставяне на общоприетите 

правила на поведение и достоен начин на живот. 

Отправена е молба до КЗД на основание чл.50 от Закона за защита срещу 

дискриминация да образува производство и да установи налице ли е дискриминация по 

признак образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено 

положение и/или имуществено състояние, да постанови преустановяване на 

нарушението до установяване на положение на равно третиране, както и да наложи 

предвидените в закона санкции или принудителни административни мерки.      

             Проведено е предварително проучване  по чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр., като е 

изискана информация от ответната страна. 

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

ответните страни. 

      С писмо с изх.№ 41-10-35/15.10.2018г. е изискано становище по казуса отразен в 

жалбата от А. О. С. , в качеството му на управител на „ *** “ ЕООД.   

       С писмо с изх.№ 41-10-36/15.10.2018г. е изискано становище по казуса отразен в 

жалбата от К. И. , в качеството й на главен редактор на Информационна агенция „ *** 

“. 

      Ответните страни заявяват, че жалбоподателят твърди наличие на: „неверни факти, 

... набедяване в престъпление, ... клевета и насаждане на омраза, ... лъжа и 

манипулация, ... позорящи неверни твърдения, ... накърняване на доброто му име и 

добрата му репутация..."  и т.н. / цитат от становището/.  

        В становището се твърди, че в жалбата се забелязват обстоятелства свързани с 

неприложимост на нормите на Закона за защита от дискриминация и съответно липсата 

на правомощия на Комисията за защита от дискриминация, на което основание 

настоящото производство би следвало да бъде прекратено. Счита, че липсват данни за 

по- неблагоприятно третиране на жалбоподателя в съпоставка с други лица при сходни 

обстоятелства.  

       Посочва, че на последната страница жалбоподателят също прави твърдения за 

клевета, а не оплаквания за дискриминация. Относно хипотезата на нормата на чл. 4 от 

ЗЗДискр. за  наличие на два или повече сравнявани субекти, намиращи се при сходни 

или идентични условия, заявява че в жалбата липсва  сравнение с друг субект, спрямо 

който е третиран неравностойно или по различен начин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Допълва, че съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 по-неблагоприятното третиране на 

лице въз основа на признаците следва да се преценява в сравнение с начина, по който 

се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни 

обстоятелства. Уточнява, че с други думи, липсата на съпоставка между две и повече 

лица, както и тяхното различно третиране при сходни условия, води до неприложимост 

на нормата в настоящия спор и оттам - до липсата на правно основание на жалбата. 
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        Твърди, че в  депозираната пред Комисията жалба изцяло липсват факти и 

обстоятелства, от които да се направи обосновано предположение за наличие на 

зловреден резултат за жалбоподателя. попадащ в приложното поле на Закона. Счита, че 

оплакванията на Н. В. са изцяло безпочвени и недоказани, и от тях по никакъв начин не 

се установяват негативни последици, произтичащи от процесиите публикации, още 

повече в контекста на пълната липса на съответствие между твърдените и реалните 

факти и обстоятелства по случая. Подчертава, че поради цитираните обстоятелства 

жалбата се явява неоснователна. 

Описва, че при изготвянето на публикациите са ползвани множество източници 

на информация, които са многократно тиражирани в публичното пространство и които 

са базирани на задълбочени проучвания.  

        Относно твърдението на жалбоподателя, че участието на дядо му Б. В. в 

наказателна група за разстрели и съучастие в убийството на над 200 души представлява 

набеждаване в престъпления срещу човечеството отбелязва  следното: че написаното в 

публикацията е било „Роднини на В. , след като тотално се облажиха от социализма, 

днес се изкарват върли борци срещу олигархията" - /цитат от становището/. Счита, че 

никъде, в този текст, не се визира лично въпросното лице като изпълнител на 

убийствата, поради което счита че твърденията на жалбоподателя за набеждаване са 

напълно неоснователни. 

      Счита, че в статията не се забелязва  никакви обидни или позорящи квалификации, 

а само коментар на събитията, в които той е участвал, както и вероятните му мотиви и 

предполагаеми субективни усещания. Твърди, че относно данните за баща му са се 

позовали на кратка справка от Уикипедия. 

    Твърди, че относно участието на Еко „ *** “ като единствен кандидат в обществената 

поръчка, подчертава, че в статията се посочва, че фирмата е единствена, която отговаря 

на изискванията.   Счита, че в публикациите им се цитират факти и обстоятелства, които 

са тиражирани  под една или друга форма в други източници. 

     В становището се описва участието в предизборни кампании на жалбоподателя, 

както и като съветник на външен министър В.  по време на правителството на С. , както 

и факта че е бил заместник кмет на район М. . Допълва, че тъй като се занимава с 

политика жалбоподателя следва да приеме, че е обект на проследяване на действията 

му от медиите, но счита че конституционните му права на неприкосновеност не са били 

нарушени.   

   Проведени са две открити заседания по преписката, като не е водена 

помирителна процедура по чл. 62, ал. 1 от ЗЗДискр. поради липса на воля у 

страните. 

     След като съставът е преценил, че преписката е изяснена, я е обявил за решаване, 

като е даден 10-дневен срок за писмени бележки. 

 

 

 

 

      След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката гласни 

обяснения  и писмени доказателства, Петчленен разширен  заседателен състав 

приема за установено следното: 

За да е налице проява на дискриминация по смисъла на ЗЗДискр., е необходимо 

да са осъществени всички елементи от фактическия състав на приложимата специална 

правна норма, както от обективна, така и от субективна страна.   
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За да бъде квалифицирано дадено деяние като дискриминационно трябва да има 

за резултат нарушаване на принципа на равенство и да е обусловено от защитен признак 

по смисъла на чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр. Това изисква първо, страната, която твърди, че е 

дискриминирана, да представи факти, въз основа на които може да се направи 

предположение, че е налице дискриминация, а ответната страна трябва да докаже, че 

принципът на равно третиране не е нарушен. 

        Видно е от представените доказателства от ответните страни, че за посочените 

публикации те са използвали различни източници : 

        По т.1 по отношение твърдението за  участието на Б. В.  в бойна група за 
извършване на убийства и в самото извършване на убийства  като източник е ползвано 
следното произведение: „Записки за българските страдания 1944-1989 г., книга 
втора.“ Автор: П. О. - български писател и политик, издадена през 2008 г., 2 издание. 

      Относно твърдението за участие на жалбоподателя в казуса с казуса „ *** “ е 
установено от настоящия състав, че ответните страни са използвали като източници 
Свободна Европа юни 26, 2019г. и юни 20, 2019г.;   UИК, 22.07.2019 г. публикувана и 
от музея на Н. Й. В. в неговия сайт, от сайта на ПИК на 31.07.2019 г. 

     Относно твърдението, че дядото на жалбоподателя, както и на самия поет Н. Й. В. са 
били част от бойна група Петчленният разширен състав е констатирал, че посоченото 
твърдение се съдържа в Уикипедия на страницата на Н. Б. В. . 

    Относно оплакването на жалбоподателя, че е наричан, че е част от червената 
буржоазия в публикациите на ответните страни е видно, че посочените твърдения са 
били публикувани от Блиц на 27 септември 2019г., публикувана и от музея на Н. И. В.  
на 07.10.2019г. 

   Относно оплакванията на жалбоподателя, че във *** е направена публикация, че той 
и семейството му са получили облаги, заради родствената си връзка с Н. Й. В.  като 
доказателство и източник за позоваване ответните страни са посочили статия на 
М. К. в 24 часа на 17.10.2019г. „Кой води хорото“ , която  е публикувана във връзка с 
романа „Третият разстрел“ с автор М. Г. . 

      Петчленният разширен състав е установил от цитираните литературно-
публицистични източници, че информацията, която е използвана в процесиите 
публикации е била многократно тиражирана, включително в източници, извършващи 
задълбочени исторически проучвания и базиращи се на официални архиви. 

    Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ЗЗДискр. „В производство 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 

дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране 

не е нарушен. 

 

 

 

         Ответната  страна  е ангажирала доказателства, съгласно чл.9 от ЗЗДискр.   

   В настоящия случай, за да е налице неравно третиране е необходимо да съществуват 

доказателства, които създават обосновано предположение за осъществяване на неравно 

третиране поради определени характеристики на жалбоподателят. Жалбоподателят не 

е ангажирал доказателства във връзка с признаци „убеждения”, „политическа 

принадлежност“, „лично положение“, „обществено положение“ и „имуществено 

състояние въз основа, на които да е неравно третиран от ответните страни. 

apis://Base=NARH&DocCode=40307&ToPar=Art4_Al1&Type=201/
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      Съставът счита, че не всеки спор, междуличностен конфликт и дори не всяко 

неравно третиране може по дефиниция да се счита за акт на дискриминация. 

Необходимо е да има неравно третиране, наличие на защитен признак и неравното 

третиране да се е случило на база защитения признак. 

  Съгласно чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека, „всеки има право на 

свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата на всеки да отстоява 

своето мнение, да получава и разпространява информация и идеи без намеса на 

държавните власти и независимо от държавните граници“. 

        За пораждане на неравно третиране по признаци „убеждения“, „политическа 

принадлежност“, „лично положение“, „обществено положение“ и „имуществено 

състояние следва да се установи, че жалбоподателят е в неблагоприятно положение 

спрямо други лица при сравними сходни обстоятелства.  

         Съставът е констатирал, че Н. В. не е посочил лица в сравнимо сходно положение, 

което допълнително прегражда възможността на състава да формира обективно мнение 

за наличието или отсъствието на дискриминация.  

      Настоящият състав приема, че от събраните доказателства по преписката не се 

доказват  оплакванията на жалбоподателя за дискриминация по признаците 

„образование“, „убеждение“, „политическа принадлежност“, „лично положение“, 

„обществено положение“ и „имуществено състояние“ по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. от 

страна на ответните страни спрямо него. 

     Съставът намира, че е целесъобразно да бъде дадена препоръка на ответните страни 

да се въздържа от действия и изказвания, подобни на тези, които са предмет на 

подадената жалба, с цел недопускане наличието на обстоятелства, които биха могли да 

доведат до определена форма на дискриминация или съмнение за такава, както и 

изказвания, които биха могли да провокират подбуждане към дискриминация и 

използване на реч на омразата. 

   Воден от гореизложеното, Петчленен разширен   заседателен състав на основание 

чл. 65, чл. 66 и чл.80 от ЗЗДискр.   

                                                       РЕШИ : 

                  

              УСТАНОВЯВА, че А. О. С. , в качеството му на управител на „ *** “ ЕООД,  в 

качеството на ответна страна, със седалище гр.С., *** , не е извършил нарушение  по 

признаци „образование“, „убеждение“, „политическа принадлежност“, „лично 

положение“, „обществено положение“ и „имуществено състояние“ по чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр . по отношение на Н. Н. В. 

        ПРЕПОРЪЧВА, на основание чл.47, т.4 от ЗЗДискр. на  А. О. С. , в качеството му 

на управител на „ *** “ ЕООД,  в качеството на ответна страна, занапред да  оказва 

контрол като управител, относно действия и изказвания, подобни на тези, които са 

публикувани във *** предмет на подадената жалба, с цел недопускане наличието на 

обстоятелства, които биха могли да доведат до определена форма на дискриминация 

или съмнение за такава, както и изказвания, които биха могли да провокират 

подбуждане към дискриминация и използване на реч на омразата. 

         УСТАНОВЯВА, че К. И. , в качеството й на главен редактор на Информационна 

агенция „ *** “ , в качеството на ответна страна с адрес : гр.С. , жк.*** , не е извършила 

нарушение  по признаци „образование“, „убеждение“, „политическа принадлежност“, 
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„лично положение“, „обществено положение“ и „имуществено състояние“ по чл.4, ал.1 

от ЗЗДискр . по отношение на Н. Н. В. 

      ПРЕПОРЪЧВА, на основание чл.47, т.4 от ЗЗДискр. на К. И. , в качеството й на 

главен редактор на Информационна агенция „ *** “ , в качеството на ответна страна, 

занапред да  оказва контрол като главен редактор, относно действия и изказвания, 

подобни на тези, които са публикувани във *** предмет на подадената жалба, с цел 

недопускане наличието на обстоятелства, които биха могли да доведат до определена 

форма на дискриминация или съмнение за такава, както и изказвания, които биха могли 

да провокират подбуждане към дискриминация и използване на реч на омразата. 

     Настоящото решение да бъде изпратено на конституираните по преписката страни. 

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на 

страните пред административния съд по седалището на териториалната структура на 

КЗД, в чийто район се намира постоянния  адрес на жалбоподателя. 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………........... 

                                ЗЛАТИНА ДУКОВА 

 

          ЧЛЕНОВЕ:  

                                                                                                 ………………………....  

                      БАКИ ХЮСЕИНОВ 

 

          ……………………….... 

                                                     ПЕТЪР КИЧАШКИ   

 

                                                                                                 ………………………....  

                                                                                                 СОФИЯ ЙОВЧЕВА 

                                                                                         

                                                                                                  ………………………....  

                                                                                                  ОРЛИН КОЛЕВ 

 


