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                                                                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                         № 89 

                                                            С***, 28.02.2017 г. 

 

                           КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Трети специализиран 

заседателен състав по чл. 48, ал.2, т.3 от Закона за защита от дискриминация, определен с 

разпореждане  352/27.04.2015г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация 

(КЗД) в състав: 

                                                                                              Председател: С.А. 

                                                                                              Докладчик:    И.С. 

                                                                                                   Член:        А.М.   

                                            

след като изслуша докладваното от И.С.в свое заседание, прие преписка № 162/2015г., за 

изяснена от фактическа и правна страна и за да се произнесе взе предвид следното :  

       Производството е по реда на Раздел І от глава четвърта на Закон за защита от 

Дискриминация / ЗЗДискр. / 

                   Производството по преписка с №162/2015г. е образувано с Разпореждане № 

352/27.04.2015г. на Председателя на КЗД, въз основа на жалба с вх. № 44-00-1542/15.04.2015 

година по описа на КЗД, подадена от Я.Л.И.от П*** срещу Министерството на труда и 

социалната политика, представлявано то Министъра на труда и социалната политика. 

     С оглед изложените в жалбата оплаквания за дискриминация по признак „лично 

положение“ по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр., в съответствие с чл.48, ал.2 от ЗЗДискр., преписката е 

разпределена за разглеждане от Трети специализиран заседателен състав на Комисията. 

                Надлежни страни в производството: 1. Я.Л.И.от град П*** с адрес: гр.П*** - **, ул. 

„В***“ № * - жалбоподател, 2. Министерството на труда и социалната политика, 

представлявано от Министъра на труда и социалната политика, с адрес на призоваване: град 

С***, ул. „Т***“ № * - ответна страна, 3.Национален Осигурителен институт /НОИ/, 

представляван от управителя Б.П., с адрес: град С***, бул. „А***“ № * - заинтересована 

страна, 4.Министерски съвет на РБ, представляван от Министър - Председателя на РБ Б.Б. с 

адрес на призоваване : гр. С***, 100 бул. „Д***“ № *- заинтересована страна.   
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Жалбоподателката Я.Л.И.заявява, че е пенсионер от 01.08.1996г. с осигурителен стаж и 

възраст I- ва категория труд на основание чл.68 от КСО. Твърди, че от Разпореждане № 

4702174030/01.04.2009г. на ТП на НОИ град П***, ксерокопие от което прилага е видно, че 

има общ осигурителен стаж, превърнат към III-та категория труд - 37 години, 9 месеца и 22 

дни. Индивидуалният й коефициент е 1,909.  Счита, че в нейния случай е налице нарушаване на 

принципа на равенство, като основно Конституционно право, което трябва да се спазва при 

определяне размера на пенсиите на различните лица за еднакъв индивидуален коефициент и 

еднакъв осигурителен стаж. Жалбподателката заявява, че при еднакъв осигурителен стаж и 

индивидуален коефициент се получава различен размер на пенсията, в зависимост от датата 

от която е отпусната тя.  Заявява, че това от една страна се дължи на обстоятелството, че при 

отпускането на пенсиите, свързани с трудова дейност, размерите им са определени, въз 

основа на средномесечния осигурителен доход (СОД) за страната за 12 календарни месеца 

преди месеца на отпускане (чл.70, ал.2 от КСО). Във формулата за определяне размера на 

пенсиите за трудова дейност, СОД за страната бележи постоянна тенденция на увеличение, 

което води до по-високи размери на пенсиите, отпуснати след 2010г., и така при еднакъв 

осигурителен стаж и индивидуален коефициент на лицето се получава различен размер на 

пенсията, в зависимост от дата от която тя е отпусната. Твърди също, че новоотпуснатите 

пенсии до 31.12.2003г. са били изчислявани, като средномесечният осигурителен доход 

(СОД) за предходната година се умножи по индивидуалния коефициент на лицето (чл.70,ал.2 

от КСО ),  посочва, че правителството на НДСВ и ДПС са приели промяна на чл.70, ал.2 от 

КСО, като думите „предходната година” били заменени с думите „дванадесет календарни 

месеци, преди месеца на отпускане на пенсията”. Тази промяна влязла е в сила от 

01.01.2004г. (Изм. ДВ, бр.67 от 2003г.). Жалбоподателката изразява несъгласие с  

твърдението, че изменението на чл.70, ал.2 от КСО не е в противоречие с Разпоредбите на 

Конституцията на Република България, защото с направените промени в Разпоредбата на 

чл.70, ал.2 от КСО, според нея грубо е  нарушен принципът на равенство, с което е нарушен 

обективен критерий, който в случая е СОД за страната за предходната година на основание, 

на който критерий всеки пенсионер би получил пенсията си в размер в зависимост от 

неговия осигурителен принос (Индивидуален Коефициент).  Именно по този начин 

жалбоподателката счита, че са й накърнени правата и законните интереси, тъй като нейната 

пенсия е отпусната по реда на отмененият закон за пенсиите. Твърди, че само пенсиите, 

отпуснати за месец януари, независимо от годината на отпускане са с реални размери, тъй 

като са изчислени на базата на СОД за предходната година. Заявява, че е получавала 

пенсията си в реален размер единствено и само при преизчисляването й, както от 

01.07.2000г. на основание СОД за 1999г., който е 180,05 лв., така и от 01.10.2008г. на базата 

на СОД за 2007г., който е 398,17лв. Счита за неоснователно становището, че принципите на 

равенство не означават и равни пенсии, поради факта, че принципът на равенство е 

равенство в правата. Заявява, че становището, че „при положение, че СОД нараства 

ежемесечно, не е възможно размерът на пенсиите, изчислени по единна формула и с един и 

същ индивидуален коефициент и осигурителен стаж, но отпуснати през различни периоди да 

бъдат еднакви” е неоснователно, защото в случая има неравно третиране при равни 

фактически ситуации - еднакъв индивидуален коефициент и един и същ осигурителен стаж. 

Това, според нея се забранява от Конституцията на Република България. Счита, че в случая е 
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налице злоупотреба с права, които се упражняват от определена група пенсионери, чиито 

пенсии са отпуснати, след 2009 г., независимо от месеца и годината на отпускането, което 

води до накърняване на правата и законните им интереси. Твърди също, че това не би 

следвало да се допуска съгласно клаузата на чл.57, ал.2 от Конституцията на Република 

България. Твърди, че е нарушена повелята /задължението/ на законодателя за равно 

третиране. Заявява, че причината за ежемесечното нарастване на СОД е следната: От 

01.01.2003г. правителството на НДСВ и ДПС е въвело минималните осигурителни прагове 

(МОП) по основните икономически дейности и квалификационни групи професии. 

Работодателите са длъжни да внасят осигурителни вноски за работниците и служителите 

върху сума, не по-малка от минималният месечен размер на осигурителният доход за 

календарната година по основни икономически дейности и групи професии. Тези размери се 

определят ежегодно със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване 

(ЗБДОО). По този начин МОП играят ролята на минимални заплати за различните сектори и 

професии в страната. Жалбоподателката твърди, че използването само на осигурителния 

доход, като критерий за индексация води до два проблема - всяка година административно се 

увеличават минималните осигурителни прагове ( МОП ), а заедно с тях расте и СОД.  По 

административен път, а не естествено, всяка година се залага увеличаване на средните 

заплати, което не е съобразено с възможностите на частния сектор и икономиката. Ако 

новите заплати не са по силите на един работодател, той се освобождава от част от 

работниците, най-често от по-ниско квалифицираните и съответно по-ниско платените. Това 

освобождаване на работници с по-ниски заплати автоматично увеличава СОД. Заради 

освобождаване на работници с ниски заплати, средната заплата може да отчита растеж, 

въпреки че заплатите като обем плащания намаляват. Жалбоподателката заявява, че 

пенсионният модел в България е разходопокривен, т.е. сегашните работещи със своите 

осигуровки и данъци плащат пенсиите на сегашните пенсионери. При тази система всяко 

увеличение на разходите трябва да е обезпечено с нужните приходи, защото в противен 

случай се появява или се разраства съществуващият дефицит в системата. С въвеждането на 

МОП, основната цел на законодателите е била повишаването на събираемостта на вноските 

за социално осигуряване от НОИ, т.е попълването на бюджета на пенсионната система. Тези 

МОП се определят ежегодно в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване 

(ЗБДОО). Минималните осигурителни доходи нарастват значително през годините. Темпът 

на нарастване е различен, като по време на тройната коалиция има години в които скоковете 

надхвърлят 25 %. За доказателство жалбоподателката дава следния пример: СОД за 2007г. е 

398,17 лв., а СОД за 2008г. е 500,56 лв., т.е. нарастването е следното: 500,56-398,17= 102,39  

398, 17.25,715 % = 102,38941 или 102,39лв., т.е. СОД за 2008г. се е увеличил спрямо СОД за 

2007г. с 25,715 %. Жалбоподателката твърди още, че нейните осигурителни вноски, които тя 

е внасяла в НОИ са върху действително брутно трудово възнаграждение, а не върху 

административно определените МОП, което става ежегодно със ЗБДОО. Заявява, че 

независимо от това кога човек се е пенсионирал дали преди 2000г., след 2000г., през 2007г. 

или през 2014г., той има своя осигурителен принос, който се изразява в неговия 

индивидуален коефициент, който е един от основните критерии за определянето на размера 

на пенсията му. Разяснява, че единната законова формула за определяне размера на пенсията 

(чл.70, ал.1 от КСО ) е следната: Размерът на пенсията = СОД х ИК х ОС в % - ти, където: 
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СОД – средно месечен осигурителен доход ИК - индивидуален коефициент ОС - 

осигурителен стаж.  Според  нея при два еднакви множители – индивидуален коефициент и 

осигурителен стаж, размерът на пенсията зависи единствено от СОД. Жалбоподателката 

твърди още, че с направената промяна на Разпоредбата на чл.70, ал.2 от КСО (Изм. - ДВ, 

бр.67 от 2003г., в сила от 01.01.2004г.)  доходът, от който се изчислява пенсията, се определя 

като СОД за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се 

умножи по индивидуалния коефициент на лицето.  Промяната във формулата за изчисляване 

размера на пенсиите, която е в сила от 01.04.2009г. се състои в това, че доходът, от който се 

изчислява пенсията се умножи с по 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и 

съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж, вместо с по 

1,0 на сто, както е било преди това. В случая размерът на пенсията се увеличава с толкова 

процента, с колкото и осигурителния стаж без да се променя дохода, от който се изчислява. 

Твърди, че това е абсолютно правилно и е на основание § 22 з, ал.2 от ПЗР на КСО ( ДВ, бр. 

109 от 2008 г.). Подателката на жалбата заявява, че има 37 години и 9 месеца стаж трета 

категория труд. При 1,0 % за всяка година трудов стаж и съответните пропорционални части 

за месеците осигурителен стаж става 37,75 %. с увеличаване на тежестта за всяка година 

трудов стаж и пропорционалните части за месеците осигурителен стаж с 10 % . Твърди, че 

пенсията й е отпусната по отменения  Закон за пенсиите /ЗП/, но е била преизчислена от 

01.04.2009г. на база СОД за 2007г., който е 398,17лв.  По-нататък в жалбата си, тя представя 

подробни изчисления на пенсията си според различните проценти индексация по години за 

периода от 01.04.2009г. - до 01.02.2015г., като посочва с каква конкретно сума е ощетена за 

всеки период и с колко процента е намален размерът на пенсията й през различните години 

като причини за накърняване на правата й, жалбоподателката сочи следните разпоредби: I. 

Разпоредбата на чл.70, ал.2 от КСО ( Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003г., в сила от 01.04.2004г.). 

Според нея същият е противоконституционнен в частта: „Дванадесет календарни месеца, 

преди месеца на отпускане на пенсията“. Жалбоподателката заявява, че независимо от това, 

че пенсиите са изчислени по единна законова формула с един и същ индивидуален 

коефициент и еднакъв осигурителен стаж, то разликата в размера им зависи от месеца и 

годината на отпускане, както и от конюнктурните съображения на едно или друго 

правителство. Това, според нея е недопустимо. Само пенсиите, отпуснати от 01. януари за 

всяка година са с реален размер, тъй като са изчислени на базата на СОД за страната за 

предходната година. Твърди, че с увеличаване на тежестта за всяка година осигурителен стаж 

от 1,0 на сто на 1,1 на сто, както и съответната пропорционална част от процента за месеците 

осигурителен стаж, без да се променя дохода, от който е изчислена пенсията, което се 

извършва на основание Разпоредбата на § 22 з от ПЗР на КСО (ДВ, бр. 100 от 2008г.), която е 

в сила от 01.04.2009г., а също и от непрекъснатото нарастване на СОД с всеки изминал месец 

след 01.01.2009г. в крайна сметка е стигнало до рязко намаляване размера на нейната пенсия. 

Причината за това според нея е, че тя е преизчислена от 01.04.2009г. на базата на СОД за 

2007г., който е 398,17лв., а не на СОД за 2008г., който е 500,56 лв. Подателката на жалбата 

заявява още, че с всеки изминал месец размерът на пенсията й непрекъснато намалява, което 

е видно от по-горните изчисления. Изразено в проценти спрямо месеците и годините на 

новоотпуснатите пенсии то е : за месец 01.2013г. - 42,409 %, за месец 09.2013г. - 34,116 %, 

за месец 01.2014 г. - 36,136 % за месец 12.2014 г. - 38,941 %, за месец 01.2015г. - 39,629 %, 
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за месец 02.2015 г. - 40,30 %. Според нея е налице накърняване на нейните права и нейните 

законни интереси, което е за сметка на злоупотребата с права, която се извършва по 

отношение на група от пенсионери, чиито пенсии са отпуснати предимно след 01.01.2009г. 

Според жалбоподателката е нарушен, както чл.57, ал.2, така също чл.57, ал.1 и чл.6, ал.2 от 

Конституцията на Република България. Според жалбоподателката чл.70, ал.2 от КСО е 

противоконституционен в частта „дванадесет месеца преди месеца на отпускане на 

пенсията” поради факта, че се нарушава принципът на равно третиране, като основно 

конституционно право и се създава възможност за неравно третиране при равни фактически 

ситуации (при един и същи индивидуален коефициент и еднакъв осигурителен стаж, 

всъщност се получават пенсии с различен размер в зависимост от годината и месеца на 

отпускането им). Заявява, че е налице грубо нарушение на принципа на равенство, с който е 

нарушен обективен критерий, който в случая е СОД за страната за предходната година на 

основание на който всеки пенсионер ще получи пенсията си в размер в зависимост от 

неговия осигурителен принос. II.Член 100 от КСО ( Изм. – ДВ, бр. 41 от 2001г., бр. 112 от 

2004г., бр. 104 от 2005г. в сила от 01.01.2007г., бр.105 от 2006г. ), който гласи „Пенсиите, 

отпуснати до 31 декември на предходната година се осъвременяват ежегодно от първи юли с 

решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на 

осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени“ – това е т.нар. 

“Швейцарско правило“. Твърди, че чл.100 от КСО противоречи на Конституцията на РБ 

защото пенсиите, отпуснати от 01.01.2007г. до 30.06.2007г. са били индексирани с 10 %  от 

01.10.2007г. по решение на Надзорния съвет на НОИ, което според нея е в пълно 

противоречие с чл.100 от КСО, съгласно разпоредбата на който пенсиите, отпуснати до 31 

декември на предходната година се осъвременяват ежегодно от първи юли. В резултат на 

това размерите на пенсиите, отпуснато в този период са много по-голени от тези, които са 

отпуснати за периода от 01.07.2007г. до 31.12.2007г. Същите тези размери са нереални 

поради факта, че те са преизчислени на базата на СОД, който не съществува. Заявява, че в 

случая за една и съща година изчисляване на пенсиите по Единна законова формула /чл.70 от 

КСО/, размерите им са различни, тъй като са изчислявани на основание различен СОД. За 

пенсиите, отпуснати от 01.07.2007г. СОД е 370,36 лв., а тези отпуснати от 01.12.2007г., СОД 

е 392,09 лв. Жалбоподателката дава примери в цифри. Това според нея е наличие на неравно 

третиране при равни условия – еднакъв индивидуален коефициент и еднакъв осигурителен 

стаж пенсиите са различни. В случая, твърди, че законодателят е нарушил задължението за 

равно третиране, което е недопустимо според Конституцията на РБ. Жалбоподателката 

заявява, че индексирането на пенсиите с определен процент не може да компенсира голямата 

разлика между размерите на новоотпуснатите пенсии и нейната пенсия, която е отпусната по 

отменения Закон за пенсиите. Твърди, че след направените съответни индексации размерите 

на пенсиите, отпуснати след 01.01.2004г. са с нереални размери, тъй като са преизчислени на 

базата на по-голям СОД. Като доказателство представя подробни изчисления в своята жалба. 

Според Параграф 7а ( Нов - ДВ, бр.69 от 2008г. (1) от ПЗР на КСО - „Пенсиите за трудова 

дейност, отпуснати до 31.12.2007г. се преизчисляват от 01.10.2008г., като индивидуалният 

коефициент на лицето се умножи по СОД за страната за 2007г. – 398,17лв., след което 

размерът на пенсията се определя при условията и по реда на чл.70, чл.75 и чл.79, ал.(2) 

Преизчисляването на пенсиите по ал.1 се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето. За 
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пенсиите, отпуснати след 01.01.2004г. След индексирането им на 01.07.2008г. СОД се 

променя както следва: от 01.01.2004г. СОД е 417,96лв., от 01.01.2006г. СОД е 442, 79 лв., от 

01.12.2006г. СОД е 469, 10лв., от 01.06.2007г. СОД е 446, 26лв., т.е.  СОД е по-голям от СОД 

за 2007г., който е 398,17лв. на базата на който, съгласно § 7а от ПЗР на КСО от 01.10.2008г. 

на жалбоподателката пенсията е била преизчислена, тъй като тя е отпусната по отменения 

ЗП. По този начин тя заявява, че е получила пенсията си в реален размер. С направените по-

горе изчисления, според жалбоподателката се доказва, че след направените съответни 

индексации в проценти до 01.07.2008г. включително на пенсиите, отпуснати от 01.01.2004г. 

до 31.12.2007г., същите са с нереални размери за 2008г., който е по-голям от действителния, 

което е нереално. Заявява, че в случая са накърнени нейните права и законни интереси. 

Нарушени са клаузите на чл.6, ал.2 и чл.57, ал.1 от Конституцията. Според нея в чл.100 от 

КСО грубо е нарушен принципа на равенство, с което е нарушен обективен критерий, който 

в случая е СОД за страната за предходната година, на основание на който всеки пенсионер 

ще получи пенсията си в размер в зависимост от неговият осигурителен принос – 

индивидуален коефициент. III. Абсолютно недопустимо е според нея индексирането на 

пенсиите на основание параграф 22-ри от ПЗР на КСО, като се има предвид, че при 

увеличаване на тежестта за всяка година осигурителен стаж от 0,1 на сто на 1,1 на сто / чл. 

70, ал.1 от КСО / с толкова процента се увеличава размера на пенсията, без да се изменя 

дохода от който тя се изчислява /СОД умножен по индивидуалният коефициент на лицето, 

съгласно /чл. 70, арл.2 от КСО/. В резултат на това индексиране се получават пенсии с 

нереални размери, особено за тези, които са отпуснати след 01.01.2009г., тъй като те са 

изчислени на базата на СОД, който не съществува. Подателката на жалбата твърди, че 

размерът на пенсията й която е отпусната по отменения Закон за пенсиите /ЗП/ е по-малък 

спрямо тези, отпуснати от 01.01.2013г. с 42, 409%, което е видно от направените изчисления  

в жалбата има подробни изчисления. Според нея възниква въпросът „как индексирането на 

пенсиите от 01.04.2013г. с 9,8 % ще компенсира тази огромна разлика“? С оглед 

гореизложеното жалбоподателката прави извода, че параграф 22 от ПЗР на КСО е 

противоконституционен поради факта, че пенсиите изчислени по единна система – 

законовата формула – чл.70 от СКО с един и същ индивидуален коефициент и еднакъв 

осигурителен стаж се променят в зависимост от годината и месеца на отпускане и от 

конюнктурните съображения на едно или друго правителство. Заявява, че пенсиите 

отпуснати в периода от 01.01.2013г. до 31.12.2014г. са с нереални размери, тъй като са 

преизчислени на базата на СОД, който не съществува. Счита, че параграф 22 от ПЗР на КСО 

дава възможност за злоупотреба с права, които се упражняват от група пенсионери, чиито 

пенсии са отпуснати за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2014г., което води до накърняване на 

правата им. Определя това като недопустимо, съгласно клаузата на чл.57, ал.2 от 

Конституцията. Заявява, че са нарушени също чл.6, ал.2 и чл.57, ал.1 от Конституцията. IV. 

Жалбоподателката изказва несъгласие с връщането на Швейцарското правило поради 

следните факти: Индексирането на пенсиите с процент, който се определя от Надзорният 

съвет на НОИ, което е на основание на Разпоредбата на § 22и, ал.З от ПЗР на КСО и  води, 

според нея до неравно третиране на различни пенсионери при равни фактически ситуации 

(един и същи индивидуален коефициент и еднакъв осигурителен стаж). Независимо, че 

пенсиите са изчислени по единна законова формула (чл.70 от КСО), при един и същ 
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индивидуален коефициент и еднакъв осигурителен стаж, според нея, размерът им зависи от 

годината и месеца на отпускане. Поради дефлацията, процентът с който се индексират 

пенсиите, отпуснати до края на предходната година е незначителен и той съответно не може 

да компенсира огромната разлика между ново отпуснатите пенсии и нейната пенсия, която е 

отпусната по отменения Закон за пенсиите. Прави заключението, че не е възможно 

гражданите да са равни пред закона, а да не са равни пред подзаконовите актове. Позовава се 

на тълкувателно Решение № 14 от 10 ноември 1992 г. Конституционният съд на Република 

България, според който „Равенството на всички граждани пред закона по смисъла на чл.6, 

ал.2 от Конституцията означава равенство пред всички нормативни актове”. Според 

жалбоподателката за осъществяването на това решение е необходимо да бъдат направени 

следните промени: 1. В чл.70, ал.2 от КСО думите : „Дванадесет календарни месеца преди 

месеца на отпускане на пенсията” да се заменят е думите „Предходната година”. 2. В чл.100 

от КСО, пенсиите отпуснати до 31 декември на предходната година да се осъвременяват от 1 

март със задна дата от 1 януари със средномесечния осигурителен доход за страната за  

предходната година, както и със съответния процент за всяка година осигурителен стаж 

посочено в чл.70, ал.1 от КСО. 3. § 22 и от ПЗР на КСО да бъде отменен изцяло. 4. Да 

отпадне  Швейцарското Правило. 5. Да бъдат отменени чл.8, ал.1 на ЗБДОО - т.1 и т.4. 

Според жалбоподателката „целта на тези направени от нея предложения е създаване на 

адекватна, реална и справедлива пенсионна система“. Предвид всичко гореизложено, 

жалбоподателката моли Комисията на основание чл.50 от Закона за защита от 

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

признак „лично положение“, да постанови преустановяване на нарушението до установяване 

на положение на равно третиране, както и да наложи предвидените в закона санкции или 

принудителни административни мерки.  

                   Жалбоподателката депозира Допълнение с вх.№44-00-762/29.02.2016г. към своята 

първоначална жалба, /постъпила след приключване на проучването/, в което по същество тя 

представя изчисления за размера на нейната пенсия след индексацията й с различните 

проценти през различните години. Посочва за всяка година с колко лева е ощетена нейната 

пенсия през различните години, като прави извода, че за периода от 01.01.2013г. до сега тя е 

получила 4825,50лв. по-малко от реалния размер на нейната пенсия. Твърди, че за периода от 

01.01.2016г. до 01.06.2016г., тя получава с 180,53лв. по-малко на месец от реалния размер на 

нейната пенсия.  

В заключение на изложените в допълнението аргументи тя счита, че следва да се 

направят промени в 70, ал.1 от КСО, като бъде премахнат процента на нарастването на 

тежестта за всяка година осигурителен стаж, определен по чл.100, ал.1 от КСО, а на четири 

години да нараства с 10 % до достигане до 1,5 %, освен това всички пенсии да бъдат 

преизчислени от първи март на всяка следваща календарна година на базата на СОД за 

страната за предходната година, както и също за действителен трудов стаж да бъде 

изчислено по нарастването на тежестта за всяка година осигурителен стаж, а за 

преравнителния към трета категория с 1,1 % , освен това да бъдат преизчислени всички 

пенсии независимо от датата на отпускането им. Към допълнителното становище прилага: 

1.Таблица за СОД за страната обявени от НОИ и 2.Таблица за СОД за 12- те календарни 
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месеци преди месеца на отпускане на пенсията. Комисията е провела проучване по реда на 

чл.55- чл.59 от ЗЗДискр.  

     В хода на проучването по чл.55 от ЗЗДискр. са изискани становища, информация и 

доказателства от министъра на труда и социалната политика, от министър-председателя, на 

РБ, от управителя на Националния Осигурителен Институт /НОИ/.  

     В Комисията с вх.№ 90-15-128/11.06.2015г. по жалбата е депозирано писмено 

становище, подписано от Г.Д. зам.министър на труда и социалната политика. В становището 

се заявява, че при определяне размера на всяка пенсия за осигурителен стаж и възраст 

оказват влияние редица показатели, сред които са избраните от лицето 3 /три/ 

последователни години от последните 15 /петнадесет /години осигурителен стаж до 

01.01.1997г. и продължителността на периода след тази дата до пенсионирането; размерът на 

осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски за този период и от 

който се изчислява индивидуалният коефициент; броят на годините и месеците осигурителен 

стаж; категорията труд на зачетеният осигурителен стаж; средномесечният осигурителен 

доход за страната за предходната година или за 12 календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията (в сила от 01.01.2004г.) в зависимост от началната дата на отпускане 

на пенсията. Заявява, че  от 01.01.2004г. била извършена промяна в чл.70, ал. 2 КСО, съгласно 

която доходът, от който се изчислява пенсията се определя, като средномесечният 

осигурителен доход в страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на 

пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Твърди се, че преди 

изменението на тази разпоредба, доходът се е определял като индивидуалният коефициент 

на лицето се умножи по средният осигурителен доход за предходната година. Направеното 

през 2004г. изменение отчита коректно участието на лицето в осигуряването до деня на 

пенсионирането му и в никакъв случай не е в противоречие с разпоредбите на Конституцията 

на Република България. Заявява, че възприетото към настоящият момент решение (да се 

взема предвид средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца 

преди месеца на отпускане на пенсията) е по-доброто решение, тъй като този момент лицето 

е участвало в осигуряването, внасяло е осигурителни вноски и неговият доход е отчетен при 

определяне на средномесечния осигурителен доход за страната. Според изказаното мнение 

не би могло да се приеме и че по този начин една група пенсионери, чиито пенсии са 

отпуснати след 01.01.2004г. получават пенсии в нереален размер или по някакъв начин се 

накърняват правата и законните интереси на друга група пенсионери, пенсионирали се по 

отменения Закон за пенсиите.  Изводът, който следва от гореизложеното, е че размерът на 

всяка пенсия се определя индивидуално, в зависимост от всичките посочени по-горе 

критерии в тяхната съвкупност, поради което лицата получават различни по размер пенсии, 

независимо, че е възможно някои от показателите да са еднакви. Заявява, че в този смисъл е и 

отговора на Министерството на труда и социалната политика, подписан от г-жа С. Д., който 

жалбоподателката Иванова неточно цитира, като посочва, че принципите на равенство 

означават равни пенсии. В цитираното писмо е посочено точно обратното: „Не можем да се 

съгласим с твърдението, че принципите за равенство означават и равни пенсии. При 

положение, че средномесечният осигурителен доход (СОД) нараства ежемесечно, не е 

възможно размерът на пенсиите, изчислени по единна формула и с един и същ индивидуален 
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коефициент и осигурителен стаж, но отпуснати през различни периоди да бъдат еднакви. 

Това е така, защото доходът, от който се изчислява пенсията се определя, като СОД се 

умножи по индивидуалния коефициент на лицето (чл.70, ал.2 КСО).“ Това означава, че ако 

индивидуалният коефициент на лицето е 2 и пенсията е отпусната при средномесечен 

осигурителен доход за страната 400лв., то осигурителният доход, върху който лицето е 

внасяло осигурителни вноски е бил 800лв. Същият индивидуален коефициент 2 за година, в 

която средномесечния доход е 500лв. означава, че лицето се е осигурявало върху 

осигурителен доход от 1000лв., т.е. при еднакъв индивидуален коефициент, определен обаче 

през различни години, едното лице има по-голям осигурителен принос, тъй като е внасяло 

осигурителни вноски върху по-висок размер на осигурителния доход, което намира 

отражение в по-високия размер на пенсията. По-нататък в становището се заявява, че един от 

компонентите, които влияят при определяне размера на пенсията е средномесечният 

осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на 

пенсията. Смисълът на това при определяне размера на пенсията да се взема предвид 

осигурителния доход до момента на отпускане на пенсията е, че до този момент лицето е 

участвало в осигуряването, внасяло е осигурителни вноски и неговият доход е отчетен при 

определяне на средномесечния осигурителен доход за страната.  След пенсионирането си 

лицата, които не са работили и не са подлежали на осигуряване нямат никакъв принос за 

нарастването на средномесечния осигурителен доход, поради което няма основание техните 

пенсии да се определят или преизчисляват в зависимост от този доход. Заявява се, че в тази 

връзка е неоснователно предложението на жалбоподателката, а именно ежегодно да се 

преизчисляват отпуснатите пенсии със средния осигурителен доход за предходната година, 

тъй като той действително нараства, но това е в резултат от внесените осигурителни вноски 

на осигурените лица, т.е. на тези, които упражняват трудова дейност, за която подлежат на 

осигуряване. Изказва твърдението, че нарастването на осигурителния доход за предходната 

година участва към момента при осъвременяването на пенсиите на основание на 

действащата разпоредба на чл.100 от КСО. Според предвиденото в тази разпоредба 

пенсиите, отпуснати до 31-ви декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно 

от 1 юли с решение на надзорният съвет на Националния осигурителен институт с процент, 

равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса 

на потребителските цени през предходната календарна година. В случай че процентът е 

отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват.  От 1 октомври 2008 год. са били 

преизчислени всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31-ви декември 2007г. 

Преизчисляването е било извършено като средномесечният осигурителен доход за страната 

за 2007г. - 398,17лв. се умножи по индивидуалния коефициент на лицето, определен към 

31.12.2007г. и получената сума се умножи с по един процент за всяка година осигурителен 

стаж и пропорционалната част от него за месеците осигурителен стаж. По този начин е 

преизчислена и пенсията на жалбоподателката  Иванова. С промените в КСО, приети със 

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009г., е била  изменена 

разпоредбата на чл.70, ал.1 от КСО, като от 1 април 2009г. тежестта на една година 

осигурителен стаж, при определяне размера на новоотпуснатите пенсии се е увеличил от 1 на 

1,1 на сто. Било прието този по-благоприятен режим да може да се приложи и за вече 

отпуснатите пенсии, и то от същата дата - 1 април, с оглед недопускане на различно 
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третиране на лицата с отпуснати пенсии преди и след 31 март 2009г. Поради това на 

основание §22з, ал.2 от ПЗР на КСО, отпуснатите с начална дата до 31 март 2009г. пенсии са 

били  преизчислени по реда на чл.70 с процент 1, 1 на сто за всяка година осигурителен стаж, 

без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията. По този начин фактическото 

увеличение на пенсиите е било с 10 на сто още от 1 април, вместо от 1 юли. Затова е била 

въведена и специална разпоредба, която регламентира осъвременяването на пенсиите за 

2009г. - с § 22, ал.1 от ПЗР на КСО е било прието, че за 2009г. осъвременяването на 

пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 март 2009г., се извършва от 1 юли с процента, 

определен по чл.100, намален с 10 пункта. Предвид гореизложеното се счита, че в случая по 

отношение на жалбоподателаката Я.И. няма дискриминация по признак „лично положение“, 

размерът на нейната пенсия е бил актуализиран съобразно действащото законодателство, 

така както е било предвидено за всички граждани, поради което считаме, че искането следва 

да се приеме за неоснователно. Националният осигурителен институт заявява в своето 

становище, че намира оплакванията на жалбоподателката Иванова са за допусната 

дискриманация по признак „лично положение“, като тя счита, че е нарушен принципът на 

равенство при определяне размера на пенсиите в зависимост от годината на отпускането им, 

при еднакъв индивидуален коефициент и еднакъв осигурителен стаж. Твърди, че същите 

оплаквания Иванова е изразила в свои жалби през 2013г. като тогава НОИ с писмо изх. № 04-

02-160#2 от 09.07.2013г. я е уведомил за своето становище по повдигнатите от нея въпроси. В 

становището се заявява, че основен принцип в пенсионното ни законодателство, който е 

възприет и от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е, че пенсията се определя чрез 

индивидуален коефициент, който се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени 

осигурителни вноски за определени периоди от време. При определянето размера на 

пенсията оказват влияние както възнаграждението (осигурителен доход), което е получавало 

лицето, така и неговите години осигурителен стаж. Другият компонент, наред с 

индивидуалния коефициент, за да се определи дохода, от който се изчислява пенсията, е 

средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца, преди месеца на 

отпускане на пенсията (чл. 70, ал. 1, 2 и 3 от КСО). Това е величина, представляваща едно 

обективно състояние и зависи от фактори, върху които осигуреното лице няма пряко 

влияние. Въведена е с оглед по-адекватно отразяване и съотнасянето й с индивидуалния 

осигурителен принос на всяко конкретно лице, изразено чрез индивидуалния му коефициент. 

Това означава, че при определяне размера на пенсията на всяко конкретно лице се взима 

предвид осигурителният му доход до момента на отпускане на пенсията, т.е. до този момент 

лицето е участвало в осигуряването, внасяло е осигурителни вноски и неговият осигурителен 

доход е отчетен при определяне на средномесечния осигурителен доход за страната. В 

противен случай се е получавала съществена разлика в размерите на отпуснатите пенсии в 

края на годината и в началото на следващата, поради което през 2004г. е било прието 

изменението на чл.70, ал.2 от КСО - новоотпуснатите пенсии да се изчисляват от дохода през 

последните 12 календарни месеца, преди месеца на отпускане на пенсията, а не от 

средномесечния осигурителен доход за страната за предходната календарна година. Като 

елемент от формулата за определяне размера на пенсиите за трудова дейност, 

средномесечния осигурителен доход за страната бележи постоянна тенденция на увеличение, 

което води до по-високи размери на пенсиите, отпуснати в последните години, което обаче 
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означава и по-голям осигурителен принос на лицата, получаващи тези пенсии, независимо че 

останалите показатели (осигурителен стаж и индивидуален коефициент) може да са еднакви. 

Предвид основния принцип, възприет в КСО, изчисляването на размера на пенсията да е 

обвързано с осигурителния принос на лицата, размерът на пенсията за осигурителен стаж и 

възраст на всички категории лица се изчислява по един и същ начин, регламентиран в чл.70 

от КСО. По този начин се спазва и принципа на равнопоставеност на осигурените лица, 

прогласен в чл.3, т.3 от КСО. Механизмът на осъвременяване на пенсиите по реда на чл.100 

от КСО е претърпявал редица изменения, като целта е била да се усъвършенства и да се 

запази както покупателната способност на пенсионерите, така също и диференциацията в 

размера на пенсиите в зависимост от осигурителния принос на всеки пенсионер. Във връзка с 

преизчисляването на пенсиите от 1 октомври 2008г. и от 1 април 2009г. се предоставя 

следната информация: Извършеното от 1 октомври 2008г. преизчисляване на пенсиите за 

трудова дейност е имало за цел да изравни размерите на пенсиите, отпуснати в различни 

периоди преди 2008г., които са определени при еднакъв осигурителен стаж и еднакъв 

индивидуален коефициент. Преизчисляването се извършва, ако това е по-благоприятно за 

лицето, като в случаите, при които след преизчисляването размерите на пенсиите са се 

получили пенсии с по-нисък размер са били запазени определените към 30.09.2008г. размери.  

От 1 октомври 2008г. са били преизчислени всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 

31 декември 2007г. Преизчисляването е било извършено като средномесечният осигурителен 

доход за страната за 2007г. - 398,17 лв. се умножи по индивидуалния коефициент на лицето, 

определен към 31.12.2007г. и получената сума се умножи с по един процент за всяка година 

осигурителен стаж и пропорционалната част от него за месеците осигурителен стаж. По този 

начин е преизчислена и пенсията на жалбоподателката  И.. С промените в КСО, приети със 

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009г., е била  изменена 

разпоредбата на чл.70, ал.1 от КСО, като от 1 април 2009г. тежестта на една година 

осигурителен стаж при определяне размера на новоотпуснатите пенсии се е увеличил от 1 на 

1, I на сто. Било прието този по-благоприятен режим да може да се приложи и за вече 

отпуснатите пенсии, и то от същата дата - 1 април, с оглед недопускане на различно 

третиране на лицата с отпуснати пенсии преди и след 31 март 2009г. Поради това на 

основание §22з, ал.2 от ПЗР на КСО, отпуснатите с начална дата до 31 март 2009г. пенсии са 

били  преизчислени по реда на чл. 70 с процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж, 

без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията. По този начин фактическото 

увеличение на пенсиите е било с 10 на сто още от 1 април, вместо от 1 юли. Затова е била 

въведена и специална разпоредба, която регламентира осъвременяването на пенсиите за 

2009г. - с § 22, ал. 1 от ПЗР на КСО е било прието, че за 2009г. осъвременяването на 

пенсиите, отпуснати с начална дата до 31март 2009г., се извършва от 1 юли с процента, 

определен по чл.100, намален с 10 пункта. Предвид гореизложеното се счита, че в случая по 

отношение на жалбоподателаката Я.И.няма дискриминация по признак „лично положение“, 

размерът на нейната пенсия е бил актуализиран съобразно действащото законодателство, 

така както е било предвидено за всички граждани, поради което се счита, че искането следва 

да се приеме за неоснователно. 

  В писменото становище, подписано от процесуалния представител на Министър-

Председателя на РБ, постъпило в Комисията се заявява, че видно от жалбата, същата не е 
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насочена срещу актове и действия на министър-председателя или на Министерския съвет, а 

срещу разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и на Закона за бюджета за 

държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2015г. КСО и ЗБДОО за 2015г. са актове на 

Народното събрание, а не на министър-председателя или на Министерския съвет. Съгласно 

чл.84, т.1 от Конституцията на Република България (КРС), Народното събрание е 

компетентният орган, който приема, изменя, допълва и отменя законите. Обстоятелството, че 

Министерският съвет има право на законодателна инициатива не променя този факт. Нещо 

повече, право на законодателна инициатива има и всеки народен представител. Освен това, 

по арг. от чл. 32 и чл. 33, ал.1 от КСО, министърът на труда и социалната политика 

разработва, координира и провежда държавната политика по държавното обществено 

осигуряване, а то се управлява от Националния осигурителен институт (НОИ). Съгласно 

чл.86, ал.2 от КРС, законите са задължителни за всички държавни органи, организациите и 

гражданите. В тази връзка, размерът на пенсиите се актуализира съобразно с действащото 

законодателство, така както е предвидено за всички граждани. Контролът за 

конституционност на законите респ. отделни техни разпоредби е изцяло в правомощията на 

Конституционния съд (КС) и е основна негова компетентност.  

     Трети специализиран заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация, след приключването на проучването е провел открито заседание за 

разглеждане на преписката.  

      Съставът, след като се съобрази с всички събрани писмени доказателства, 

постъпили в хода на производството, след като ги анализира, прецени поотделно и в тяхната 

съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното: 

      Жалбоподателката Я.Л.И. е пенсионер за осигурителен стаж и възраст от 1996г. 

Правото на пенсия, придобито от нейната трудова дейност, както и размерът й е определен 

по законен ред. Последващите законодателни промени не са пряко относими към 

първоначално определените ред, начин и условия за изчисляване размера на пенсията й за 

осигурителен стаж и възраст. В хода на проведеното производство пред Комисията не се 

установи,  към датата на придобиване на правото й на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст, жалбоподателката да е била третирана неравно спрямо други лица, намиращи се в 

сходно или в еднакво на нейното положение – пенсионери. Според разпоредбата на чл.4, ал.3 

от ЗЗДискр., за да е налице дискриминация, трябва да се съберет достатъчно доказателства, 

които да установят, че жалбоподателката е поставена на основата на някой от признаците по 

ал.1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица, чрез привидно неутрална 

разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба не е обективно оправдан/а с 

оглед на законова цел и средствата за постигането на тази цел са подходящи и необходими, 

каквито в случая не се събраха, за да може се установи дискриминация.  

Тъй като претенцията е недоказана, разглеждащият състав счита, че тя следва да се 

остави без уважение. Жалбоподателката заявява дискриминация спрямо нея по признак 

„лично положение“, защото според нея разпоредбата на чл.70, ал.2 от КСО, я поставя както 

нея, така и другите пенсионери като нея в неравностойно  положение. Жалбоподателаката 

счита същата разпоредба за противоконституционна в частта: „Дванадесет календарни 
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месеца, преди месеца на отпускане на пенсията“. Относно това съставът е на мнението, че от 

събраните писмени доказателства и представените становища от ответните страни в 

производството е видно, че няма разлика в подхода при определянето на размера на пенсиите 

на различните лица в страната, придобили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Съставът възприема мнението, че размерът на всяка пенсия се определя индивидуално за 

всеки, в зависимост от различни показатели, които са посочени в чл.70 от КСО, поради което 

лицата получават различни по размер пенсии независимо, че е възможно някои от 

показателите да са еднакви и, че този подход се прилага спрямо всички лица, които са 

придобили право на пенсия за осигуринтелен стаж и възраст. Към настоящият момент, при 

изчисляването на пенсията се взема предвид средномесечния осигурителен доход за страната 

за 12 календарни месеци преди месеца на отпускането й, тъй като се отчита осигурителният 

принос на лицето, като неговият доход участва във формирането на средномесечния 

осигурителен доход за страната. След пенсионирането си лицата, които не са работили и не 

са подлежали на осигуряване нямат никакъв принос за нарастването на средномесечния 

осигурителен доход, поради което няма основание техните пенсии да се определят или 

преизчисляват в зависимост от този доход. Преди промяната през 2004г., доходът се е 

определял като индивидуалнят коефициент на лицето се умножи по средният осигурителен 

доход за предходната година, а с направеното изменение през 2004г. коректно се отчита 

участието на лицето в осигуряването до деня на пенсионирането му. Съставът счита, че при 

така извършената промяна не е налице противоречие с Конституционните разпоредби с 

оглед на това, че този начин на определяне на пенсията се прилага за всички пенсионери в 

страната, освен това разглеждащият състав не счита за  дискриминационен подхода, при 

определанянето на пенсията да бъде отчетен точно периода през който лицето е внасяло 

осигурителни вноски, защото неговият доход е отчетен при определянето на средномесечния 

осигурителен доход за страната.  

    На следващо място разпоредбата на чл.70, ал.2 от КСО с редакцията, която e в сила 

от 01.01.2004г. и която жалбоподателката счита за дискриминационна, е неприложима 

относно пенсиите при заварено положение, каквато е нейната пенсия. Поради това, съставът 

е на мнението, че в случая подателката на жалбата няма основание да търси защита, тъй като 

няма правен интерес. Съставът не  приема за правилно становището, че на основание 

принципите за равенство трябва да се получават винаги равни пенсии. Това е невъзможно, 

тъй като средномесечният осигурителен доход /СОД/ нараства всеки месец и е невъзможно 

размерът на пенсиите, изчислени по единна формула и с един и същ индивидуален 

коефициент и осигурителен стаж,  но отпуснати през различен период от време да бъдат 

еднакви. Стана ясно, че това е така, защото доходът, от който се изчислява пенсията на 

дадено лице се определя като се умножи средномесечния осигурителен доход по 

индивидуалния коефициент на лицето /чл.70, ал.2 от КСО/.  

    Претенцията на жалбоподателката за допусната дискриминация относно 

направената промяна, с която при определяне на пенсията влияе средномесечния 

осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускането й, не е 

основателна, защото съвсем логично е и правилно да се вземе предвид осигурителния доход 

на лицето до отпускането на пенсията, тъй като то именно до този момент е участвало в 
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осигуряването, внасяло е осигурителни вноски и неговият доход е отчетен коректно при 

определянето на средномесечния осигурителен доход за страната, до като след 

пенсионирането си, ако лицето не продължи да работи и съответно не подлежи на 

осигуряване, то няма никакъв принос за нарастването на средномесечния доход и тогава 

липсва основание неговата пенсия да се определя и съответно преизчислява в зависимост от 

този средномесечен доход. В тази връзка съставът смята за неоснователно да се 

преизчисляват ежегодно отпуснатите пенсиите със средния осигурителен доход за 

предходната година, тъй като нарастването му е резултат от внесените осигурителни вноски 

от осигурените лица, които упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване, 

а пенсиониралите се вече лица, които вече не са осигурени, не правят вноски и поради това 

нямат принос за нарастване на осигурителния доход. По отношение на изказаните твърдения 

за наличие на дискриминация, произтичаща от чл.100 от КСО, който принципно се прилага 

по отношение на всички пенсионери и според който, пенсиите отпуснати до 31.12. на 

предходната година, се осъвременяват ежегодно от 01.07. с решение на Надзорния съвет на 

Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на 

осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната 

календарна година, съставът приема, че при така действащата към момента разпоредба 

нарастването на осигурителният доход за предходната година участва при осъвременяването 

на пенсиите. Според предвиденото в тази разпоредба пенсиите, отпуснатите до 31 декември 

на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 01.07. с решение на Надзорния съвет 

на Националният осигурителен институт с процент равен на сбора от 50 на сто от 

нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през 

предходната календарна година, а в случай, че процента е отрицателно число, пенсиите не се 

осъвременяват. Жалбоподателката твърди, че с направените съответни индексации на 

пенсиите с определен процент, не може да се компенсира разликата между пенсиите 

отпуснати след 31.12.2003г. и нейната пенсия, също и че отпуснатите пенсии след 

01.01.2004г. са с нереален размер, тъй като са преизчислени на базата на по-голям 

средноосигурителен доход /СОД/. Преизчисляването на пенсиите от 01.10.2008г. е 

приложено спрямо всички лица,  получаващи пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 

декември 2007г., включително и по отношение на жалбоподателката, като пенсиите са 

променени само за случаите, при които след преизчисляването получените размери са по-

благоприятни за лицата.  

      От всички събрани доказателства в производството се установи, че пенсията на 

жалбоподателката е била отпусната и впоследствие актуализирана през годините съгласно 

действащото законодателство, както по отношение на всички останали пенсионери с право 

на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Не се установи различна законова разпоредба, по 

която да се направи съпоставка между подателката на жалбата и друго лице, което е в сходно 

положение, за да може да се обоснове наличие на дискриминация.  

        Съставът е на мнението, че жалбоподателката изказва несъгласие с пенсионния 

модел в страната и механизмът за определяне и преизчисляване на пенсията за осигурителен 

стаж и възраст и е с искане за отмяна на нормативни разпордеби, които оплаквания и 

искания не попадат в обхвата на ЗЗДискр. и не са от компетентността на комисията.  
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        Въз основа на гореизложеното и на основание чл.64, във връзка с чл.65 и чл.66 от 

ЗЗДискр.Трети специализиран заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация                                                                        

                                                       Р  Е  Ш  И : 

          УСТАНОВЯВА на основание чл.65, т.5 от ЗЗДискр., че не е налице 

дискриминация по признак „лично положение“ по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр., заявена от 

жалбоподателката Я.Л.И..   

                       ОСТАВЯ без уважение жалбата на Я.Л.И., подадена  срещу Министерството на 

труда и социалната политика, представлявано от Министъра на труда и социалната политика 

като недоказана.  

Решението да се изпрати на страните в производството. 

Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет дневен срок/ от получаването му от 

всяка една от страните по реда на  АПК. 

                                                                                                 Председател:………………….  

                                                                                                                        С.А. 

                                                                                                   Докладчик:…………………..     

                                                                                                                        И.С. 

                                                                                                   Член: ………………………..        

                                                                                                                  А.М. 


