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                                                 РЕШЕНИЕ 

 

 

                                                 № 122 

                                                        Гр. София, 01.02.2021 г. 

 

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: З. Д. 

ДОКЛАДЧИК: Б. Х. 

ЧЛЕНОВЕ: П. К.,    

                     О. К.  

                      С. С.  

                       

                      
         разгледа докладваната от Б. Х. преписка №16  по описа на Комисията  

за защита от дискриминация за 2020 г. 

       Производството по преписка 16/2020г. е образувано с разпореждане № 42/ 

21.01.2020г. на председателя на Комисия за защита от дискриминация (КЗД) по жалба 

с вх.№44-00-61/21.01.2020г. подадена от М. К. М. от гр.В******* срещу кмета на 

община Видин с изложени оплаквания  за дискриминация по признаци  „обществено 

положение“ , „лично 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. М. К. М. , в качеството на жалбоподател,  с адрес: гр.В*****, бл.**, вх.*, ап.**. 

   2. Ц. Ц., в качеството му на кмет на община В********, в качеството на ответна страна  

с адрес : гр.В*****, пл.“Б*****“ №*. 

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

предположение, че фактическият състав на евентуалното нарушение се състои в 

следното:    
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     Жалбоподателят твърди, на 26.08.2019г. получил заповед АО-02-06-

412(8)/09.08.2019г. да предостави достъп до имота си за проверка от общината по 

сигнал на негов съсед, без да е искано разрешение на съсобственика на имота. Уточнява, 

че без разрешение от двамата собственици общината няма право да влиза в имота им.  

Локализацията е била проверка на имот в съсобственост, но проверяващите отказали да 

проверяват целия имот, а съставили акт само за неговото остъкление. Заявява, че и 

съсобственикът на имота има остъкление, но то не е било обект на санкции.  

       Описва, че общината отказала да вземе отношение по нередностите в имота на 

лицето подало сигнала, което се виждало от документ ВД -15-00-352/22.12.2016г., 

поради което счита, че законът се прилага само срещу него. Посочва, че в града има 

няколко хиляди остъкления и дори иззидани тераси, за които нарушения общината не 

се интересува. 

         Твърди, че заповедта за събаряне РД-02-11-1012/19.09.2019г. е издадена със 

закъснение повече от 2 седмици от деня на съставяне на констативния акт номер 22, 

който е съставен на 28.08.2019г. описан в заповедта за събаряне, което било нарушение 

на законовите срокове, което я прави невалидна. 

          Заявява, че в заповедта общината е описала съоръжението му като площ без 

височина и , че е навес без да е оказала това с описание  на конструктивни елементи 

налични в съоръжението отговарящи на определението навес. 

        Отправена е молба до КЗД съгласно чл.50 да установи дали е извършена 

дискриминация по посочените признаци. Да постанови преустановяване на 

нарушението до установяване на положение на равно третиране, както и да се наложат 

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 

ответната страна. 

              С писмо с изх.№ 16-15-130/21.02.2020г. е изискана информация от Ц. Ц., в 
качеството му на кмет на о. В.. 

      В отговора с вх.№ 16-15-151/04.03.2020г ответната страна оспорва подадената от 
М.М. жалба като неоснователна и недопустима. 

       Твърди, че между жалбоподателя и община Видин има не приключило съдебно 

производство пред касационна инстанция – Върховен административен съд, тъй като 

той обжалва Решение №1/ 06.01.2020г. по административно дело №315/2019г. по описа 

на Административен съд Видин. Уточнява, че делото е било образувано против заповед  

Заповед за събаряне на незаконен строеж  РД-02-11-1012/19.09.2019г. В становището се 

описва строежа „навес“ на жалбоподателя. 
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     Заявява, че жалбата подадена срещу заповедта на заместник-кмета се развиват 

съображения, че същата е незаконосъобразна и необоснована и издадена при 

съществени процесуални нарушения. Поискано е от съда да бъде постановено решение, 

с което да бъде отменена заповедта. Допълва, че Административен съд Видин е 

отхвърлил жалбата на М. М., като неоснователна.  Жалбоподателят е подал касационна 

жалба срещу атакуваното решение. 

      Ответната страна заявява, че според §5, т.38 от ДР на ЗУТ „строежи“ са надземни, 

полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, 

укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по 

автентични данни по смисъла на чл.74, ал.1 от Закона за културното наследство и 

адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и 

техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на 

предназначението. Уточнява, че според цитираното определение за „строеж“ такъв 

представлява и изграждането на навес, който е допълващо застрояване. 

    Твърди, че по административното дело, навесът построен през 2019г. представлява 

строеж по смисъла на §5, т.38 от ДР на ЗУТ и като такъв за него се изискват строителни 

книжа.  

    Заявява, че съгласно чл.225а, ал.1 от ЗУТ, кметът на общината или упълномощено 

лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, 

незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 или по смисъла на ал.2, т.2 от чл.225 строежът е 

незаконен, когато се извършва без одобрени инвестиционни проекти или без 

разрешение за строеж. Подчертава, че община В. изпълнява процедура по реда на ЗУТ, 

която е еднаква за всички граждани. 

   Описва, че общината е сезирана с жалба от страна на В. Р. П. с вх.№ АО-02-06-

412(1)/30.07.2019г. , с когото жалбоподателя е съсобственик в един имот и впоследствие 

в много лоши лични отношения. Във връзка с подадената жалба  е започнала проверка 

по реда на чл.194, ал.1 и ал.1 от ЗУТ. Допълва, че през 2019г. са изготвени 46 броя 

идентични заповеди. 

    Относно твърдението за нарушаване на права свързано с предоставяне на достъп до 

имота на жалбоподателя, следва да се има предвид, че при проверка на имот, 

собствениците трябва да съдействат и да предоставят достъп.  Уточнява, че 

служителите на общината са влезли в имота, след като са уведомили по надлежния ред 

жалбоподателя за необходимостта за осигуряване на достъп до имота. Допълва, че той 

е присъствал на проверката и лично е отворил вратата на служителите. Доказателства 

за посочените обстоятелства се съдържат в Констативен акт №22/28.08.2019г. подписан 

от жалбоподателя, както и в изявления на жалбоподателя в съдебно заседание на 

19.12.2019г. 
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   Заявява, че по отношение на твърдението, че общината няма изрично съгласие на 

съсобственика на имот , а именно В. Р. П., следва да се отбележи, че такова не е 

необходимо. Уточнява, че имота има разделителен протокол, отделни входове и 

принципно такова разрешение не се изисква. От друга страна частта от имота на 

съсобственика не е предмет на проверката, поради което служителите на общината не 

са извършили такава. 

   Относно твърдението за незаинтересованост от страна на о. В******* за 

противозаконно изградени строежи и остъкления на тераси, счита че те са 

неоснователни, тъй като община Видин разглежда множество молби и сигнали 

относими към незаконни строежи. 

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

процедура по чл. 62, ал. 1 от ЗЗДискр, но споразумение  между страните не е постигнато. 

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

      След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката гласни 

обяснения  и писмени доказателства, Петчленен разширен  заседателен състав 

приема за установено следното: 

        Не се оспорва от страните, че  със Заповед № РД-02-11-1012/ 19.09.2019 г. на Зам.- 

кмета на община Видин е премахнат строеж, находящ се   в УПИ Н-914 в кв. 67, ул. 

„К**** Д******“ № ***, в гр. В*****. 

        Видно е от предоставените доказателства,  заповеди от община Видин за 2019г., че 

те са идентични с тази на жалбоподателя и при тях са констатирани нарушения, 

съгласно чл.192, т.1 и т.2 от ЗУТ. 

       Настоящият състав е констатирал, че се касае за стандартна процедура, която  се 

прилага при всеки случай, в който служители на общината извършват проверки за 

наличие или липса на незаконно строителство в частни имоти. 

    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. 

     Важно в случая е да се отбележи, че в ЗЗДискр.  липсва легална дефиниция за „лично 

положение“ и съгласно постоянната практика на ВАС този признак следва във всеки 

конкретен случай да бъде установяван и дoказван. Нещо повече, за да се приеме, че 

различното третиране попада в законово защитения признак „лично положение“, то 

същото трябва да  е свързано с притежавани или придобити качества на личността или 

вътрешноприсъщи признаци, които позволяват да бъдат прилагани еднакво и които 

отчитат универсалния (материален и персонален) обхват от закона и абсолютна забрана 

за пряка дискриминация1.  

 

 

                                                           
1 Решение № 225/ 08.01.2013 г. по адм. дело № 11649/ 2012 г. на ВАС. 



5 
 

             За пораждане на неравно третиране по признак „лично положение“ и 

„обществено положение“ следва да се установи, че М. К. М. е в неблагоприятно 

положение спрямо други лица  при сравними сходни обстоятелства. Неблагоприятното 

третиране по признак „лично положение“ не е легално определено от законодателя и за 

разлика от други защитени признаци като пол, раса, религия, увреждане, възраст, 

семейно положение, които са иманентно присъщи на човека, защитеният признак 

„лично положение“ няма еднозначно, изначално прието обективно съдържание. Това 

предполага и налага посочване, установяване и доказване във всеки конкретен случай 

на значим, обективен, същностен за личността белег, който се отличава от останалите, 

след което да се докаже, че именно заради него е извършено дискриминационното 

действие. Относно признака „обществено положение“ следва да се вземе предвид 

следното: за него също липсва легално определение, поради което и няма изначално 

прието обективно съдържание.  

         Това отново предполага и налага установяване и доказване във всеки конкретен 

случай на значим, обективен, същностен за положението на личността в обществото 

белег, който позволява да бъде прилаган еднакво и който отчита универсалния обхват 

на закона и абсолютната забрана за дискриминация. Ето защо, за да е осъществен състав 

на нарушение на антидискриминационното законодателство е необходимо да е 

установено по безспорен начин различно третиране на М. К. М., извършено съзнателно, 

при наличие на пряка причинно-следствена връзка между неблагоприятното отношение 

и причината за него, изразяваща се в неговото „лично положение“ и „обществено 

положение“.  

   За  да бъде оправдано едно третиране, респ. ограничение то следва да касае 

преследване на определена законна цел, като средствата за нейното постигане не следва 

да надхвърлят законоустановеното.2 Въведеният в антидискриминационното 

законодателство стандарт за оправдаване на подобен тип мярка, следва да отговаря на 

определени показатели, а именно: 

- мярката да преследва законна цел от общ интерес;  

- мярката да е пропорционална на преследваната цел (необходима и подходяща 

за постигането на целта) – тя да е  единственият начин за постигане на целта или, ако 

има различни начини за постигане на същата цел, то избраното средство да е най-малко 

утежняващо за частните субекти сред всички  възможни; 

- избраната мярка да позволява  реално постигане на целта; 

         - да е налице систематичност и съгласуваност – мярката да не води до резултат, 

обратен на преследваната цел ( да не  подкопава постигането на преследваната цел). 

        В тази насока, за да бъде обоснован извод, че спрямо жалбоподателя е осъществена 

дискриминация по посочените от него признаци, е необходимо да се направи сравнение 

между начина, по който е бил третиран спрямо други лица, които са в същото или 

сходно положение.       

        По аргумент на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр., във връзка с чл.6, ал.2 от Конституцията на 

Република България не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии,  

 

                                                           
2 СЕС  в Решение  по дело С -388/2007 г. приема, че  по отношение на непряката и пряката дискриминация 

се прилагат едни и същи правила за „оправдаване” при висок доказателствен стандарт  в тежест на ответната 

страна .  
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основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, 

образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение 

или имуществено състояние.  

       В чл.6, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България е прогласен основният 

принцип на равенство на гражданите пред закона. Този принцип е развит в Закона за 

защита от дискриминацията в чл. 4 от този закон се въвежда забрана за дискриминация 

в двете й основни форми - пряка и непряка, които са дефинирани в ал. 2 и ал.3, а в ал.1 

са изброени примерно възможните основания за дискриминация. 

      На следващо място, за да се приеме, че от страна на   ответната страна  е осъществена 

дискриминация е необходимо да се установи, че жалбоподателят е третиран по–

неблагоприятно на основание някой от признаците, посочени в разпоредбата на чл.4, 

ал.1 от ЗЗДискр., отколкото е третирано, било е третирано или би било третирано друго 

лице при сравними сходни обстоятелства. 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 жалбоподателя. Жалбоподателят не е ангажирал доказателства във 

връзка с признаците „обществено положение”, „лично положение“ и „имуществено 

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

         Съставът е констатирал, че М. М.  не е посочил лице  в сравнимо сходно 

положение, което допълнително прегражда възможността на състава да формира 

обективно мнение за наличието или отсъствието на дискриминация.  

          Константната практика на Европейският съд по правата на човека и тълкуването 

на чл. 14 от Конвенция на правата на човека и основните свободи показва, че  не всяко 

различие в третирането е забранено. Принципът за равенство в третирането е нарушен, 

ако различието няма обективно и разумно оправдание. Съществуването на такова 

оправдание се преценява във връзка с целта и последиците на разглежданата мярка. 

Неравното третиране следва да е обективно оправдано с оглед на постигане на законова 

цел и средствата за постигане на целта са пропорционални, подходящи и необходими. 

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

доказват  оплакванията на жалбоподателя за дискриминация по признаците  „лично 

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

ЗЗДискр. от страна на ответните страни спрямо него. 

   Воден от гореизложеното, Петчленен разширен   заседателен състав на основание 

чл. 65, чл. 66 и чл.80 от ЗЗДискр.   

                              

РЕШИ : 

  

          УСТАНОВЯВА, че  Ц., в качеството му на кмет на община Видин, в качеството 

на ответна страна, с адрес : гр. В., пл.“Б,“ №* , не е извършил нарушение  по признаци  

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

от ЗЗДискр . по отношение на М. К. . 
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           ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалба с  вх.№44-00-61/21.01.2020г, подадена от М. 

К. М. , гр. В.  срещу Ц. Ц., в качеството му на кмет на о. В******,  с оплаквания за 

извършена спрямо него дискриминация по признаците „лично положение“, „обществено 

положение“ и „имуществено състояние“, като неоснователни.  

         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: …………………........... 

                                З. Д. 

 

          ЧЛЕНОВЕ:  

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

                      Б. Х. 

 

          ……………………….... 

                                                     П. К.   

 

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

                                                                                                 С. С 

                                                                                         

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

                                                                                                  ОРЛИН КОЛЕВ                                                                                 

 

 

    

                                                    


