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РЕШЕНИЕ 

№ 187 

гр. София,09.02.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен разширен 

заседателен състав, състоящ се от следните членове: 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.А. 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: П.К. 

                                                                                              С.С. 

                                                                                              О.К. 

                                                                                              С.Й. 

 

в закрито заседание разгледа докладваната от П.К. преписка № 35  по описа на Комисия 

за защита от дискриминация (КЗД) за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  

         Производството е по реда на Раздел І от Глава четвърта на Закона за защита от 

дискриминация (ЗЗДискр.) 

Производството по преписка № 35/2020 г. е образувано с Разпореждане № 

121/14.02.2020 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация въз основа 

на жалба с вх. № 44-00-347/31.01.2020 г., подадена от В.И.К. срещу Решение на Н. и ТП 

на Н. – гр. Д.. 

С оглед изложени твърдения за дискриминация по признаци „лично положение“, 

„обществено положение“, „убеждение“ и „образование“ по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр., 

преписката е разпределена за разглеждане на Петчленен разширен заседателен състав на 

КЗД. 

В жалбата К. посочва, че счита решение на Н. и ТП Н. - Д. във връзка с определяне 

размера на трудовия му стаж изслужено време на гранична застава в периода 08.1978 г.-

12.1988г. за постановено в „грубо нарушение на материалния закон и уставите на Б.“, 

действащи по време на полагане на трудовия му стаж като офицер на гранична застава. 

Счита, че по силата на постановените решения е третиран по-неблагоприятно в 

сравнение с останалите служители на Г. войски, положили същия труд по същото време, 

по признаци „образование, положен труд, убеждения, лично и обществено 

положение“.  

        Сочи, че Н. и ТП Н. - Д. погрешно приема, че придобитият от него стаж като 

офицер на Г. следва да бъде определен по чл. 104, ал. 6 и 8 от КСО, според която  за 

лицата по чл. 69 от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, 

служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните
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кораби една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен 

стаж от трета категория.. Счита за приложимо Постановление на МС № 235 от 1998г., § 

2, според което категорията на положения труд до 31.12.1999г. се определя съгласно 

разпоредбите на Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (отм. 

01.01.2000г.), т.е. 1 г. изслужено време се зачита за 1.5г. трудов стаж от 1 ва кат. 

Излага съображения за това, че приравняването на труда на Г. с труда на 

полицейския участък от страна на служителите на Н. не кореспондира с естеството на 

полагания труд при едната и при другата служба.  

Формулира искане на основание чл. 50 от Закона за защита от дискриминация КЗД 

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

образование, положен труд, убеждения, лично и обществено положение, да постанови 

преустановяване на нарушението до установяване на положение на добросъвестно и 

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

административни мерки. 

Прилага Решение на ТП Н. - Д. 48/15.02.2019г., Решение на Върховния 

административен съд № 143/07.01.2020г. и Решение  по адм. д. 508/2018 г. на Д. 

административен съд. 

         Съгласно чл. 27, ал. 2 от АПК, приложим на основание чл. 70, ал. 1 от ЗЗДискр., 

преценката за допустимост на искането е процесуално задължение за административния 

орган във всеки момент от производството. В тази връзка, ако в хода на проучването по 

чл. 56 от ЗЗДискр., с оглед наведените от жалбоподателя твърдения и представени 

доказателства, се установи недопустимост, съставът не следва да се произнася по 

същество.  

В изпълнение на правомощията си по чл. 15, ал. 1, т. 1  от Правилата за 

производство пред Комисията за защита от дискриминация докладчикът е извършил 

служебна проверка на редовността на жалбата. С указателно писмо с изх. № 44-00-

1736/18.06.2020 г. по описа на КЗД, адресирано до В.И.К., същият е уведомен, че 

инициативният документ не удовлетворява изискванията за допустимост по чл.51, ал.2, 

т. 3 от Закона за защита от дискриминация. Със същото писмо на К. е указано да 

систематизира оплакванията си за дискриминация,  като посочи ясно и точно с кои от 

цитираните в жалбата актове, действия или бездействия е нарушен принципът на 

равенство в третирането във връзка с всеки посочен от него защитен признак по чл. 4, 

ал. 1 от ЗЗДискр. 

         В писмото е указано, че  така посочените нередовности са пречка за разглеждането 

на инициативния документ в настоящото производство и произнасянето на 

административния орган с решение по същество, с оглед на което жалбоподателя следва 

да ги отстрани в седемдневен срок. К. е уведомен, че в противен случай, на основание 

чл. 52, ал. 3 от ЗЗДискр. производството по преписката ще бъде прекратено.   

Видно от обратна разписка на „Б.“ ЕАД, указателното писмо е получено на 

22.06.2020 г. лично от В.К.. В деловодството на КЗД е постъпил отговор с вх. № 44-00-

1876/30.06.2020 г., в който жалбоподателят отново заявява, че приравняването на труда 

на Г. с труда на полицейския участък от страна на служителите на Н. не кореспондира с 

естеството на полагания труд при едната и при другата служба. Сочи, че със своите 

действия ТП – Н. Д. „уронва престижа му като офицер от Б. и на български 

гражданин“. 

До В.К. е изпратено второ указателно писмо с изх. № 44-00-2082/16.07.2020 г. по 

описа на КЗД, в което на лицето е указано да посочи ясно и точно с кои от цитираните в 

жалбата актове, действия или бездействия е нарушен принципът на равенство по 

признак „образование“, както и наличие на конкретна характеристика, която попада в 

обхвата на твърдения защитен признак, предмет на защита; да посочи ясно и точно с кои 

от цитираните в жалбата актове, действия или бездействия е нарушен принципът на 

apis://Base=NARH&DocCode=2024&ToPar=Art27_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40307&ToPar=Art56&Type=201/


      3 

 

равенство в третирането по признак „лично положение“, както и наличие на конкретна 

характеристика, която попада в обхвата на твърдения защитен признак, предмет на 

защита;  да посочи ясно и точно с кои от цитираните в жалбата актове, действия или 

бездействия е нарушен принципът на равенство в третирането по признак „убеждение“, 

както и наличие на конкретна характеристика, която попада в обхвата на твърдения 

защитен признак, предмет на защита; да посочи ясно и точно с кои от цитираните в 

жалбата актове, действия или бездействия е нарушен принципът на равенство в 

третирането по признак „обществено положение“, както и наличие на конкретна 

характеристика, която попада в обхвата на твърдения защитен признак, предмет на 

защита; да посочи лица в сходно положение, които са били третирани по-благоприятно; 

да изясни причинната връзка между по-неблагоприятното третиране и посочените 

признаци „образование“, „лично положение“, „убеждение“ и „обществено положение“. 

Жалбоподателят отново е уведомен, че подадения от него инициативен документ не 

отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 2, т.3 на ЗЗДискр. 

Видно от приложена по преписката разписка, К. е получил горепосоченото писмо 

на 17.07.2020 г. В указания му седемдневен срок за отстраняване на нередовности е 

депозирал отговор с вх. № 44-00-2170/24.07.2020 г. по описа на КЗД, в който допълва, че 

процесното Решение на ТП Н. – Д. е постановено при неправилно приложение на 

материалния закон, тъй като стажът на лицата военнослужещи на Г., пенсионирани 

преди 1998 г., е изчислен по отменения Кодекс за социално осигуряване, Сочи, че 

неправилно работното му време било посочено като „ненормиран работен ден“. Счита, 

че положеният от него труд трябва да бъде преизчислен съобразно приложимото право 

преди 2000 г. 

Комисията за защита от дискриминация е специализиран орган за осъществяване 

на превенция и защита от дискриминация, както и на контрол по прилагането и 

спазването както на специализирания Закон за защита от дискриминация, така и на 

други закони, уреждащи равенство в третирането. В тази връзка, в Закона за защита от 

дискриминация законодателят е предвидил специфични правила за провеждане на 

процеса пред КЗД. В рамките на предоставената й функционална компетентност 

Комисията следи служебно за спазването от всички лица, активно и пасивно 

легитимирани пред нея, на нормите на прилагания от нея Закон за защита от 

дискриминация (ЗЗДискр).        

Изискванията на закона относно задължителните реквизити на инициативния 

документ по ЗЗДискр. са изрично уредени в чл. 51, ал. 2  от ЗЗДискр., същият трябва да 

съдържа изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата или сигналът. 

Подадената жалба или сигнал, следва да се формулират под форма, която да 

кореспондира с изискванията на чл. 27 от АПК, приложим на основание чл. 70, ал. 1 от 

ЗЗДискр. и на чл. 50 и чл. 51 от ЗЗДискр. Тези обстоятелства изрично са указани на 

жалбоподателя, с адресирани до него писма, съдържащи ясни и конкретни указания за 

отстраняване на нередовности, както следва: писмо с изх. № 44-00-1736/18.06.2020 г. и 

писмо с изх. № 44-00-2082/16.07.2020 г. На жалбоподателя К. е указано, че при 

неизпълнение на дадените указания, производството по преписката ще бъде прекратено 

на основание, чл.  чл. 52 ал.3 от ЗЗДискр.     

Петчленен разширен заседателен състав счита, че в случая К. не е изпълнил 

дадените му указания в срок и не е преодолял изначалната нередовност на депозираната 

от него жалба, което се явява отрицателна предпоставка за образуване на 

производството за защита от дискриминация.  

 

          С оглед на изложеното и на основание чл. 52, ал.3 от ЗЗДискр. Комисията за 

защита от дискриминация, Петчленен разширен заседателен  състав 
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          РЕШИ: 

 

I. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 44-00-347/31.01.2020 г., 

подадена от В.И.К., с адрес: гр. Д., ***. 

 

II. ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № 35/2020 г., образувано с 

Разпореждане № 121/14.02.2020 г. на председателя на Комисията за защита от 

дискриминация въз основа на жалба с вх. № 44-00-347/31.01.2020 г., подадена от В.И.К. 

срещу Решение на Н. и ТП на Н. – гр. Д.. 

 

Заверен препис от настоящото решение да се връчи на страните по преписката. 

 

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

съобщаването му на страните, чрез Комисията за защита от дискриминация, по реда на 

АПК. 

 

 

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

                                                                                                     Н.А. 

                      

 

                   ……………………… 

                                     П.К. 

                                                                                 

            

                          ……………………… 

                          С.С. 

 

                     

               ………………………                                            

                          О.К. 

      

 

                                     ………………………      

                                                                                                      С.Й. 
 

 


