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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 150 
 

 

гр. ***, 02.02.2021 г. 

 

   

         КОМИСИЯ 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:  Баки Хюсеинов 

                                                                                                    Докладчик:  Златина Дукова 

                                                                                                        Членове:   Владимира Стоименова1 

                                                                                                                          Наско Атанасов2  

                                                                                                                          Петър Кичашки 
                                                                                                                                                                                                              

разгледа докладваната от  Златина Дукова преписка №845 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация (КЗД) за 2019г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписка №845/2019г. е образувано с Разпореждане №1662/17.10.2019г. 

на Председателя на Комисията за защита от дискриминация, въз основа на жалба с вх. №44-00-

2922/18.09.2019г. и допълнение към нея с вх. №44-00-3179/09.10.2019г., подадени от П.А.К.. 

Предвид изложените оплаквания за дискриминация по защитените съгласно чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр. признаци „възраст“ и „пол“ и на основание чл.48, ал.3 от ЗЗДискр., преписката е 

разпределена за разглеждане на ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав на Комисията за 

защита от дискриминация.  

 

I. Конституирани страни по преписката са: 

1. ЖАЛБОПОДАТЕЛ: 

1.1. П.А.К., с адрес: гр. В.. 

 

2. ОТВЕТНИ СТРАНИ: 

              2.1. ТП на НОИ ***, представлявано от директора, с адрес: гр. ***. 

  2.2. ТП на НОИ ***, представлявано от директора, с адрес: гр. ***. 

3. ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА:  

             3.1. Министерство на отбраната, представлявано от министъра, с адрес: гр. ***, ул. 

„Дякон Игнатий“ №3. 

 

                                                 
1 Съгласно Заповед №12-11-5874286/11.11.2020г. на Председателя на КЗД, Владимира Стоименова замества Ана 

Джумалиева като член на състава в откритото заседание по преписка №845/2019г., проведено на 11.11.2020г., когато 

същата е обявена за решаване. Заповедта е приложена към протокола от заседанието и преписката. 
2 Съгласно Заповед №12-11-4285/11.11.2020г. на Председателя на КЗД, Наско Атанасов замества Орлин Колев като 

член на състава в откритото заседание по преписка №845/2019г., проведено на 11.11.2020г., когато същата е обявена 

за решаване. Заповедта е приложена към протокола от заседанието и преписката. 
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II. Фактически състав на евентуалното нарушение според изложеното в жалбата и 

допълненията към нея: 

В жалбата и допълнението към нея жалбоподателят П.А.К. сочи, че през 2017г. придобил 

право на пенсия по трудов стаж и възраст и подал документи в гр. *** ТП на НОИ. Получил 

отказ за отпускане на пенсия поради това, че не му признават към трета категория 2 години 

наборна военна служба, което носи 2 точки, зачитането на наборната към стажа е само при 

пенсиониране. Твърди, че загубили 2 броя документи, вадили ги служебно. Жалбоподателят 

разговарял с началник ТП на НОИ *** за тези документи и за незачитане на наборната военна 

служба. Оказало се, че не е регламентирано на школници и курсанти от Военни училища, тъй 

като не е имало осигуровки за времето на обучението, както и други основания, които счита че са 

в противоречие или недовършени от страна на Министерство на отбраната.  

Преди 1999г. курса на обучение се е смятал за 1 година стаж към 1-ва категория труд. След 

1999г. със заповед на министъра на отбраната се заменило от 1 година стаж към категорията в 2 

години наборна военна служба равна в годината на завършване на пълния курс на обучение във 

Военните училища и при пенсиониране доказват с диплом за завършване на съответното 

училище. В становището се сочи, че НОИ считат непълнолетие, но военните училища са 

казармен режим (3-4-5 години). Сочи, че майчинството при жените се счита за стаж в трета 

категория при пенсиониране за всяко родено дете. 

Жалбоподателят К. посочва, че след направения му отказ, трябвало да работи, за да набави 

точките – от отказа до второто подаване на документи за пенсия в ТП НОИ ***. Втория път също 

не му признали към трета категория труд – 2 години. Твърди, че има 4г. 7м. 6 дни, а трябва да са 

6г. 7м. 6 дни с наборна военна служба, тъй като е завършил ССВУ през 1982г., като тогава 

наборната военна служба е била 2 години. Сочи, че видно от приложената Заповед 

№309/04.06.1997г., общият му трудов стаж е 15г. 6м., а НОИ зачита 14г. 6м. от 1-ва категория. 

Премахват една година заради заповедта за заменяне, но не добавят в 3-та категория двете 

години наборна военна служба. Счита, че не само той е дискриминиран, а и други негови колеги. 

20 години стаж, а по КСО пенсионирането с приравнени по категория 40 години стаж. Счита, че 

формулата е неправилна – стаж и възраст да правят 100т. за мъжете и 94т. за жените. Твърди, че 

промените не са довършени и поради това моли КЗД да вземе решение за ощетението и 

дискриминацията. Иска съдействие да му се признаят към 3-та категория двете години наборна 

военна служба. 

П. К. моли на основание чл.50 да се образува производство и да се установи налице ли е 

дискриминация. Посочва, че оплакванията му са във връзка с отказа на НОИ през 2017г. и 

незачитане през 2019г. към общия трудов стаж 2г. казарма. Посочва, че на други мъже са 

признати, което счита за дискриминация по признак „пол“. По отношение на признак „възраст“ 

уточнява, че непълнолетни са били приети да учат военно училище, но със съгласието и 

подписани декларации от родителите. През 1999г. министъра на отбраната направил промени – 1 

година трудов стаж като военнослужещ от общия стаж да се замени с 2 години наборна военна 

служба за периода, когато К. завършил /1982г./. 

В уведомление вх. №44-00-2089/17.07.2020г. жалбоподателят сочи, че не е постигнато 

споразумение. Посочва, че съгласно §3 от Указ №351 на Президиума на Народното събрание за 

изменение и допълнение на Закона за всеобщата военна служба в страната, с който се изменя 

чл.24 от същия закон, срокът на военната служба във всички войски е 2 години – за периода 

25.07.1959г.-29.05.1989г. Следователно на однование чл.44 от НПОС следва да се зачетат 2 

години от 3-та категория труд и като курсант /школник/ във военното училище, К. бил съгласен 

без приравняване година от 1-ва категория към 3-та категория 1:1 и 2 месеца и 18 дни, които има 

от 10.06.1982г. до 28.08.1982г. 

 

Ш. Извършено е проучване по реда на чл.55 - чл.59 от ЗЗДискр., в  хода на което по 

случая е изискана информация и становища от жалбоподателя П.А.К., ТП на НОИ ***, ТП на 

НОИ *** и от Министерство на отбраната. 

 

Становища представени в хода на проучването: 
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1. С писмо вх. №44-00-81/10.01.2020г. жалбоподателят П. К. сочи, че през 2017г. е 

придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и е подал документи в ТП на НОИ – 

***. През м. февруари 2018г. получил отказ, тъй като не му достигат точки. Сочи, че не му 

признават казарма наборна военна служба, а е завършил ССВУ 1979г.-1982г. Твърди, че му 

загубили документи УП 3 – 2бр. Работил по трудовия си договор, но не бил съгласен с 

решението за отказ. На прием при управителя на ТП НОИ, му обяснили, че е станало 

недоразумение за документите. При липсата на дадени документи, не били сметнали към общия 

стаж, за да направи 100т. 

За наборна военна служба му било обяснено, че няма да му я признаят, защото било 

министерска заповед на министъра на отбраната. Заменя от стаж 1-ва категория за 2 години в 3-

та категория. Счита, че нарушават чл.44 от Наредбата за пенсии и осигурителен стаж. За този 

стаж се дължат осигурителни вноски от Републиканския бюджет по силата на чл.44 от НПОС. 

Жалбоподателят положил клетва през 1980г., завършил Военното училище през 1982г., като 

тогава наборната военна служба била 2г. Трудовият стаж на К. в Българска армия на 

Министерство на отбраната е 15г. и 6м., а му зачели 14г. и 6м. Втори път подал документи за 

пенсия през 2019г. в ТП НОИ *** Отново не зачели наборната му военна служба , въпреки, че 

представил диплома за завършен пълен курс на обучение. Счита, че и двете институции 

нарушават правата му и го дискриминират в сравнение с други мъже, на които им признават 

наборната военна служба. Посочва, че е приложил ксерокопия на документи на лица, минали по 

същия път, но чрез Районен съд Шумен, били пенсионирани по Военния закон и им се признава. 

С действията си ТП на НОИ *** през 2017г. и ТП на НОИ *** е ощетен с по-нисък личен 

коефициент от общия сбор на стажа и осигуровките. Личната пенсия е отпусната през м. март 

2019г. от ТП НОИ ***, но без двете години към III-та категория НВСл. Твърди, че двете 

институции ТП на НОИ *** и ТП на НОИ *** не го третират благоприятно спрямо другите мъже 

с намален общ стаж поради незачитане на 2 години наборна военна служба за периода 1982г. 

Жалбоподателят иска да се спазят разпоредбите като му бъдат признати 2 години НВСл. към 

трета категория труд и преизчисли общия стаж, коефициент и лична пенсия или по документ на 

Министерство на отбраната за стаж 15г. 6м. в първа категория. 

По отношение на Министерство на отбраната – с министерска заповед промяната през 

1999г. не е прецизирано по отношение на тези, които не могат да се пенсионират по Военния 

закон, при тях не се изискват точки сбор на стаж, а само минимум 20г. в Българската армия и 

възраст точки не се търсят.  

 

2. С копие до КЗД вх. №14-20-15/07.02.2020г. от ТП на НОИ *** са изпратили 

писмото от КЗД и  жалбата на П. К. до ТП на НОИ ***. 

С копие до КЗД вх. №14-20-31/26.03.2020г. от ТП на НОИ *** по компетентност са 

изпратили писмото от КЗД до ТП на НОИ ***. 

 

3. В писмено становище с вх. №90-10-6/12.02.2020г. министърът на отбраната 

Красимир Каракачанов сочи, че съгласно разпоредбата на чл.44, ал.1 от Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж (НПОС), за осигурителен стаж от трета категория се признава времето на 

наборна военна служба и времето на обучение на курсанти и школници след навършване на 

пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски, съгласно действащото 

законодателство, независимо кога са положени. Видно от горепосочената разпоредба, периодът 

на наборната военна служба и признаването й за осигурителен стаж е след навършване на 

пълнолетие. Това се отнася както за действително изслужената наборна военна служба, така и за 

времето на обучение на курсанти и школници във военните училища след навършване на 

пълнолетие. 

Когато по време на обучението се промени срокът на наборната военна служба, за 

осигурителен стаж се зачита определения срок към датата на започване на обучението, а за 

ненавършилите пълнолетие – към датата на навършване на пълнолетието им. В становището е 

посочено, че в конкретния случай, с оглед обстоятелството, че се отнася за период до 

31.12.1999г. е приложима нормата на §9, ал.1 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване, 
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според която, времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране, 

положен до 31 декември 1999г., съгласно действащите дотогава разпоредби, се признава за 

осигурителен стаж по този кодекс. 

По отношение на твърденията на жалбоподателя К., че е завършил средно сержантско 

военно училище „Георги Измирлиев“, като е положил военна клетва преди навършването на 

пълнолетие – 18-годишна възраст, е посочено че за завършилите курса се признава отбита 

редовна военна служба по смисъла на чл.2, буква „б“ от Указ №117 от 31.07.1971г. за 

откриване на сержантски (старшински) средни военни училища. Тъй като не е имал навършени 

18 години при полагане на военна клетва, съгласно чл.44, ал.1 от Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж, това време се признава за отбита редовна служба, но не се зачита за трудов 

(осигурителен) стаж. 

В становището е посочено, че следва да се има предвид, че съгласно чл.7, ал.1, т.8 от 

Закона за защита от дискриминация не представляват дискриминация изискванията за възраст 

и определен от закона трудов или служебен стаж за целите на пенсионното осигуряване. 

За целите на пенсионното законодателство в чл.44 от НПОС е определено изискване за 

минимална възраст, при която се признава осигурителен стаж от трета категория за времето на 

наборна военна служба и времето на обучение на курсанти и школници, а именно – след 

навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски съгласно 

действащото законодателство, независимо кога са положени. За този стаж се дължат 

осигурителни вноски от републиканския бюджет. Когато по време на обучението се промени 

срокът на наборната военна служба, за осигурителен стаж се зачита определеният срок към 

датата на започване на обучението, а за ненавършилите пълнолетие – към датата на навършване 

на пълнолетието им. Това законодателно решение, съгласно което за времето на наборна военна 

служба и времето на обучение на курсанти и школници, за осигурителен стаж се признава само 

времето след навършване на пълнолетие на лицата, не е ново за нашето законодателство. 

Нормата на чл.44, ал.1 от НПОС възпроизвежда текста на чл.81 от Правилника за 

прилагане на Закона за пенсиите (отм., бр. 21 от 17.03.2000г. в сила от 1.01.2000 г.), в последната 

редакцията на който (ДВ, бр. 76 от 1996 г.) изрично е регламентирано, че за трудов стаж от III-та 

категория се зачита изслужената наборна военна служба или приравнената към нея на курсанти 

и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род 

войски съгласно действащото законодателство. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.7, ал.1, т.8 от Закона за защита от 

дискриминация счита, че разпоредбата на чл.44 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 

няма дискриминационен характер, доколкото в нея са регламентирани изисквания за възраст и 

определен от закона стаж за целите на пенсионното осигуряване. 

 

4.  В писмено становище вх. №14-00-17/18.02.2020г. ***– директор на ТП на НОИ 

*** е посочено, че личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на лицето е отпусната с 

разпореждане от 08.05.2019г., считано от 25.03.2019г., съгласно чл.69б, ал.1 КСО. Впоследствие 

от 01.10.2019г. пенсията е преизчислена по чл.102, ал.3 КСО при осигурителен стаж превърнат 

към 3-та категория 46 год. 04 мес. и 10 дни и с индивидуален коефициент 1.7516 в размер на 

881.11лв. 

Сочат, че претенцията на К. е в зачитане на наборната военна служба по време на обучение 

в средно сержантско военно училище, преди навършване на 18 годишна възраст. По силата на 

чл.81 от ППЗП /ДВ, бр.76/1996г./ се зачита за трудов стаж от 3-та категория изслужената наборна 

военна служба или приравнената съм нея на курсанти и школници след навършване на 

пълнолетие до размера на наборната военна служба за съответния род войски. След отмяната на 

ППЗП от 01.01.2000г. това е регламентирано и в чл.44, ал.1 от НПОС. Цитираните разпоредби 

изрично посочват, че за осигурителен стаж при пенсиониране се признава само времето след 

навършване на 18-годишна възраст. 

Няма правно и законово основание да бъде зачетен повече осигурителен стаж, различен от 

зачетения от пенсионния орган. 
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С писмо вх. №14-20-32/09.04.2020г. от ТП на НОИ *** приложено изпращат пенсионното 

досие на жалбоподателя П.А.К.. 

В становище вх. №14-20-83/11.11.2020г. от ТП на НОИ *** се сочи, че на основание чл.32 

от Кодекса за социално осигуряване разработването, координирането и провеждането на 

държавната политика по държавното обществено осигуряване е възложено на министъра на 

труда и социалната политика. В тази връзка Националният осигурителен институт и в частност 

ТП на НОИ *** не е пасивно легитимирана страна и не може да има качеството на ответник в 

процеса, а единствено на заинтересована страна. 

Във връзка с доводите на жалбоподателя относно действащата нормативна уредба за 

придобиване право на пенсия, следва да бъдат разгледани относимите разпоредби. Нормата на 

чл.44, ал.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) постановява, че за 

осигурителен стаж от трета категория се признава времето на наборна военна служба и времето 

на обучение на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната 

служба за съответния род войски съгласно действащото законодателство, независимо кога са 

положени, като за този стаж се дължат осигурителни вноски от републиканския бюджет. На 

основание чл.44, ал.2 от НПОС, когато по време на обучението се промени срокът на наборната 

военна служба, за осигурителен стаж се зачита определеният срок към датата на започване на 

обучението, а за ненавършилите пълнолетие - към датата на навършване на пълнолетието. 

Посочва се, че видно от съдържанието на цитираните разпоредби, тяхното действие се 

разпростира по отношение на две групи лица - тези, които отбиват своята наборна военна 

служба на общо основание, и курсантите и школниците, на които се признава отбиването на 

военна служба за периода на обучение от навършване на пълнолетие до размера на наборната военн. 

служба за съответния род войски. Идентичен е текстът на чл.81 от Правилника за прилагане на Закона за 

пенсиите (ППЗП - отм.), който е действащо право към посочения в жалбата период. Нормата на чл.81 от 

ППЗП (отм.), подобно на чл. 44 от НПОС, урежда зачитането на стажа на две групи лица и постановява, 

че за трудов стаж от трета категория се зачита изслужената наборна военна служба или приравнената към 

нея на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за 

съответния род войски, съгласно действащото законодателство. 

В становището се сочи, че видно от жалбата на П.А.К., същият е бил школник в ССВУ „Георги 

Измерлиев“ гр. Горна Оряховица в периода 1979г. - 1982г., когато на 10.06.1982г. е навършил 18-годишна 

възраст. Жалбоподателят е завършил курса на обучение и се е дипломирал на 12.08.1982г. Предвид 

посочените правни норми, при извършената преценка на правото му на пенсия, длъжностното лице по 

пенсионно осигуряване правилно е зачело осигурителен стаж на основание чл.81 от ППЗП /отм./ във вр. с 

§9, aл.1 от ПЗР на КСО за периода от навършване на 18-годишна възраст до завършване на курса на 

обучение. Липсва законово основание периодът на обучение до навършване на пълнолетие от 

жалбоподателя да се зачете за осигурителен стаж - в този смисъл са Решение №7667/19.06.2017г. на ВАС 

по адм. дело №11758/2016г.; Решение №9885/25.07.2017г. на ВАС по адм. дело №3343/2017г.; Решение 

№15867/21.12.2017г. на ВАС по адм. дело №12707/2016г. Сочи се още, че трайната съдебна практика на 

Съда на Европейските общности, понастоящем - Съда на ЕС, постановява, че дискриминация е налице 

при прилагането на различни правила към сходни положения или при прилагането на едно и също 

правило към различни положения. Идентична концепция за разпознаване на дискриминацията е 

установена и в практиката на Европейския съд по правата на човека, според който дискриминация е 

налице, когато лица в аналогично положение се третират по различен начин, както и в случай, че по 

сходен начин се третират лица в значително различно положение. Тези концепции са заложени и в 

българското законодателство чрез легалните дефиниции на пряка (чл.4, ал.2 от ЗЗДискр.) и непряка 

дискриминация (чл.4, ал.3 от ЗЗДискр.). С нормата на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. е забранено прякото или 

непряко ограничаване на правата и законните интереси на лицата на основание изброените в текста 

критерии. В този смисъл дефиницията на понятието „дискриминация“ включва установено със закон 

неравенство, унижаване или подценяване на граждани поради някой от изброените в чл.4, ал.1 от закона 

признаци. За да бъде налице дискриминация, е необходимо да бъде установена пряка причинно-

следствена връзка между неблагоприятното отношение и причината за него, която се изразява в 

проявлението на някой от признаците по смисъла на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. 
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В случая чл.81 от ППЗП - отм. и чл.44 от НПОС не нарушават принципа на равенство пред закона, 

а уреждат общ законов ред. Разпоредбата на чл.44 от НПОС не въвежда неравно третиране на лицата и 

няма дискриминационен характер, тъй като не води до по-неблагоприятно третиране на школниците, а 

създава по отношение на тях благоприятстващ режим, който позволява периодът на обучението им след 

18-годишна възраст до размера на наборната военна служба за съответния род войски да бъде признат за 

военна служба и във връзка с това - да бъде зачетен като осигурителен стаж за пенсиониране. Избраната 

18-годишна възраст в нормата на чл.44 от НПОС е изрично съобразена със законодателството, което 

урежда въпросите на наборната военна служба, в случая с приложимия Закон за всеобщата военна служба 

в Народна Република България (отм.) (ЗВВСНРБ), според чийто чл.21 на редовна военна служба 

подлежат всички български граждани, които в годината на набора навършват 18 години и са годни да 

служат във Въоръжените сили или в Строителните войски. 

Посочват, че в този смисъл не е налице правно основание, което да позволи зачитането на период 

на обучение в средно училище на школниците преди навършването на 18-годишната им възраст като 

редовна военна служба, респективно зачитането на този период като осигурителен стаж при 

пенсиониране. Критерият, съобразно който се зачита осигурителен стаж на школниците за периода след 

навършване на пълнолетие до размера на наборната военна служба, е обективен и целта му е именно да 

не допусне различно третиране при зачитането на стажа. Този критерий е възприет, тъй като на основание 

ЗВВСНРБ - отм. редовната военна служба започва именно от навършването на 18-годишна възраст. 

Сочи се, че от изложено е видно, че прилагането на нормата на чл.44 от НПОС не води до 

възникването на пряка или на непряка дискриминация по смисъла на чл.4 от Закона за защита от 

дискриминация. Напротив – същата осигурява равнопоставеност на лицата при зачитането на 

осигурителния им стаж. Твърди се, че в този смисъл не е налице по-неблагоприятно третиране по признак 

„пол“ и по признак „възраст“ в сравнение с други лица при сравними сходни обстоятелства, както се 

твърди в жалбата. Този извод се потвърждава и от чл.7, т.8 от ЗЗдискр., в който законодателят изрично е 

посочил, че не представляват дискриминация изискванията за възраст и определен от закона трудов или 

служебен стаж за целите на пенсионното осигуряване, което изключва претенцията за дискриминация по 

признак „възраст“. 

С оглед изложеното, процесуалният представител на ТП на НОИ *** счита, че жалбата на П.А.К. е 

изцяло неоснователна. Моли КЗД да я остави без уважение, тъй като прилагането на нормата на чл.44 от 

НПОС по отношение на жалбоподателя не води до пряка или непряка дискриминация по смисъла на чл.4 

от ЗЗДискр., съответно не е допуснато извършване на дискриминация както по признак „пол“, така и по 

признак „възраст“. 

 

IV. Заседания: 

Страните са уведомени, че проучването е приключило и на основание чл.59, ал.3 от 

ЗЗДискр., им е дадена възможност да се запознаят със събраните по преписката материали, след 

което същата е била насрочена за разглеждане в открито заседание, за датата на което страните 

са редовно уведомени. На проведеното първо открито заседание страните са изявили желание да 

започнат помирителна процедура съгласно чл.62 от ЗЗДискр., като им е даден срок за постигане 

на споразумението до 11.11.2020г. Тъй като до тази дата в Комисията за защита от 

дискриминация не е внесено споразумение, преписката е разгледана във второ открито 

заседание, за което страните са редовно уведомени. На второто открито заседание съставът е 

счел, че преписката е изяснена от фактическа и правна страна и е обявил преписката за решаване. 

 

V. След като прецени по отделно и в съвкупност събраните по преписката 

доказателства, ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав, прие за установено от 

фактическа и правна страна, следното: 

В хода на производството, съставът установи, че на жалбоподателя П. К. с разпореждане от 

08.05.2019г., съгласно чл.69б, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е отпусната пенсия за 

осигурителен стаж и възраст. От 01.10.2019г. пенсията на жалбоподателя е била преизчислена по 

чл.102, ал.3 от КСО при осигурителен стаж превърнат към 3-та категория труд. 

Съгласно чл.44, ал.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), за 

осигурителен стаж от трета категория се признава времето на наборна военна служба и времето 

на обучение на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната 

служба за съответния род войски, съгласно действащото законодателство, независимо кога са 
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положени. Следва да се уточни, че периодът на наборната военна служба и признаването й за 

осигурителен стаж е след навършване на пълнолетие на лицето, като това се отнася както за 

действително изслужената наборна военна служба, така и за времето на обучение на курсанти и 

школници във военните училища след навършване на пълнолетие. На основание чл.44, ал.2 от 

НПОС, когато по време на обучението се промени срокът на наборната военна служба, за 

осигурителен стаж се зачита определеният срок към датата на започване на обучението, а за 

ненавършилите пълнолетие – към датата на навършване на пълнолетието. Предвид 

обстоятелството, че се отнася за период до 31.12.1999г. –  приложима е нормата на §9, ал.1 от 

ПЗР на Кодекса за социално осигуряване: времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов 

стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999г., съгласно действащите дотогава 

разпоредби, се признава за осигурителен стаж по този кодекс. 

Съгласно чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. е забранена всяка пряка или непряка дискриминация, 

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

произход, религия или вяра, бразование, убеждения, политическа принадлежност, лично или 

обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, 

имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в 

мужденароден договор, по който Република България е страна. 

Заседаващият състав счита, че разпоредвата на чл.44 от НПОС не води до осъществяването 

на пряка или на непряка дискриминация по смисъла на чл.4 от Закона за защита от 

дискриминация, а осигурява равнопоставеност на лицата при зачитането на осигурителния им 

стаж. В този смисъл, съставът категорично счита, че спрямо жалбоподателя не е извършена 

дискриминация по защитените съгласно чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. признаци „пол“ и „възраст“. 

Съгласно чл.7, ал.1, т.8 от Закона за защита от дискриминация, не представляват дискриминация 

изискванията за възраст и определен от закона трудов или служебен стаж за целите на 

пенсионното осигуряване. Въз основа на изложеното, съставът на КЗД счита, че с действията си 

ответните страни в настоящото производство ТП на НОИ *** и ТП на НОИ ***, не са 

осъществили дискриминация по признаци „пол“ и „възраст“ по отношение на жалбоподателя П. 

К.. Съгласно чл.44, ал.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за осигурителен стаж от 

трета категория се признава времето на наборна военна служба и времето на обучение на 

курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за 

съответния род войски съгласно действащото законодателство, независимо кога са положени. За 

този стаж се дължат осигурителни вноски от републиканския бюджет. При полагане на военна 

клетва, тъй като жалбоподателят не е имал навършени 18 години, съгласно чл.44, ал.1 от НПОС, 

това време е признато за отбита редовна служба, но не се е зачело за трудов (осигурителен) стаж.  

В този смисъл е и Решение №15867/21.12.2017г. на Върховния административен съд, 

постановено по адм. д. №12707/2016г. В цитираното съдебно решение се сочи, че Указ №117 

борави с понятието „действителна военна служба“, а не „редовна военна служба“. В решението е 

посочено, „че за целите на пенсионното производство за трудов стаж по силата на чл.81 от 

ППЗП (отм.) се зачита времето прекарано в редовна военна служба, т.е. периодът от 18-

годишна възраст, когато наборниците подлежат на повикване на редовна военна служба до 

момента на уволнението им. Обучаващите се в сержантските (старшински) средни военни 

училища се намират на действителна военна служба и имат всички права и задължения на 

срочнослужещи в армията (чл.3 от Указ №117 от 31.07.1971г.), но цитираната разпоредба на 

чл.81, ал.1 от ППЗП (ДВ, бр. 102 от 1967г.) не е приравнявала времето на обучението им на 

трудов стаж. Обстоятелството, че чл.3 от Указ №117 предвижда, обучаващите се в 

средните военни училища да имат всички права и задължения на срочнослужещите в армията, 

не означава, че учащите в тези училища отбиват същинска редовна военна служба по смисъла 

на ЗВВСНРБ (отм.), тъй като те имат статут като при действителна военна служба. 

Нормата на чл.81 от ППЗП (отм.) не предвижда зачитане като трудов стаж на периоди, 

приравнени на редовна военна служба. Това е сторено едва с изменението на разпоредбата на 

чл.81 от ППЗП (отм.); с §42 от Постановление №218 на МС от 29.08.1996г. /ДВ, бр. 76 от 

1996г./. Изменението е във връзка с приетия Закон за отбраната и въоръжените сили на 

Република България /ЗОВСРБ/ - ДВ, бр. 112 от 1995г., в сила от 27.02.1996г., отм. ДВ, бр.35 от 
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2009г., в сила от 12.05.2009г., с който военната служба е разделена на кадрова и наборна. Едва 

в новата редакция на чл.81 от ППЗП (отм.) е предвидено зачитането за трудов стаж при 

пенсиониране и на периоди от обучението на курсанти и школници като приравнени на 

наборната служба, и то след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за 

съответния род войски съгласно действащото законодателство.“3 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.64, чл.65, т.5 и чл.66 от Закона за защита от 

дискриминация, ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация, 

 

Р Е Ш И: 

 

І. УСТАНОВЯВА, че с действията си, ответната страна ТП на НОИ ***, представлявано от 

директора, не е осъществила дискриминация по защитените съгласно чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. 

признаци „възраст“ и „пол“ по отношение на жалбоподателя П.А.К..  

ІI. УСТАНОВЯВА, че с действията си, ответната страна ТП на НОИ ***, представлявано 

от директора, не е осъществила дискриминация по защитените съгласно чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. 

признаци „възраст“ и „пол“ по отношение на жалбоподателя П.А.К..  

ІІI. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. №44-00-2922/18.09.2019г. и допълнение към 

нея с вх. №44-00-3179/09.10.2019г., подадени от П.А.К.. 

 

Решението е постановено при участието на заинтересованата страна Министерство на 

отбраната. 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на 

страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

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

Баки Хюсеинов                                                                                                           

 

                                                                                   ДОКЛАДЧИК:……………………………………. 

Златина Дукова 

 

ЧЛЕНОВЕ:………………………………….…                 

Владимира Стоименова 

 

...................................................... 

Наско Атанасов 

 

...................................................... 

Петър Кичашки              

                                                 
3 Виж: Решение №15867/21.12.2017г. на ВАС по адм. д. №12707/2016г. 


