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      РЕШЕНИЕ   

 

    № 196 

 

     гр.С***, 26.06.2017 г. 

 

            КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Трети 

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

(ЗЗДискр.), определен със Заповед № 447/06.08.2012 г. на председателя на Комисията за защита от 

дискриминация, в състав: 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  А.М.,                        

     ЧЛЕНОВЕ:    И.С.,                                                                  

                                                                                              С.А., 

  

разгледа докладваната от И.С. преписка № 447 по описа на Комисията за защита от дискриминация 

за 2015год. 

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

  Производството по преписката № 447/2015 г. е образувано с Разпореждане № 1046/11.11.2015 г. 

на Председателя на КЗД, въз основа на жалба с вх. № 44-00-3864 /22.10.2015 г. по описа на КЗД и 

допълнение към нея под вх. № 44-00-3976/03.11.2015 г., подадени от И.Г.Т.срещу Министъра на 

вътрешните работи.  

Предвид оплакванията за дискриминация по признак „лично положение”, посочени в № 

1046/11.11.2015 г., образуваната преписка № 447/2015 г. е разпределена за разглеждане на ТРЕТИ 

специализиран постоянен заседателен състав. 

След като разгледа жалбата, подадена от И.Г.Т., и събраните писмени доказателства, 

настоящият състав счита, че жалбата отговаря формално на изискванията на чл. 51 и чл. 52 от 

ЗЗДискр. и съставлява годно основание за образуване на производството, а относно фактическия 

състав на евентуалното нарушение приема следното:   
Жалбоподателят – И.Г.Т.сочи, че е служител на Министерство на вътрешните работи (МВР). 

Пояснява, че съгласно Закона за МВР на всеки служител се изплащала сума за облекло, която се 

определяла от министъра на вътрешните работи. Според изложеното в жалбата, съгласно 

подзаконовите нормативни актове на служителите, които изпълняват служебните си задължения в 

цивилно облекло се изплаща определена сума, докато за униформеният състав равностойността на 

отпусканата сума се предоставяла в дрехи (униформи и атрибути към нея) по цени определени от 

МВР.  

Пояснява, че през 2013 г. И.Т.изпълнявал служебните си задължения „..в униформено облекло“ 

(цитат от жалбата). 

           Според изложеното, въпреки гласуваните и приети бюджети на МВР за 2013 г. и последващите 
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години се наблюдавала една постоянна необезпеченост спрямо униформения състав (липса на 

униформи), което довело до изоставане в ползването на т.н. лимити, като на служителите в цивилно 

облекло са им изплащани в цялост определените суми.  

И.Т.допълва, че през 2015 г. от униформен служител преминал към служител в цивилно 

облекло, а съобразно издадената наредба, му изплатили суми за 2015 г. и неизползваната сума от 

2014 г.  

 Счита, че действащата към датата на подаване на жалбата в КЗД, Наредба № 8121з-

1010/16.12.2014г. на министъра на вътрешните работи, изрично регламентирала, че в подобен на 

неговия случай (когато служител преминава от униформено в цивилно облекло) се изплаща сума 

само за настоящата и предходната година. И.Т. отбелязва, че на него му била изплатена сумата за 

2015 и за 2014 г., но остатъка от сумата за 2013 г. не му е изплатена.  

В свое уточнение под № 44-00-3976/03.11.2016  И.Т. излага следното: „в конкретния случай аз 

неправомерно съм бил лишен и по този начин съм поставен в неравностойно положение спрямо 

останалите служители на МВР които за 2013 са получили пълната сума определена за облекло 

съгласно ЗМВР“ (цитат от уточнението към жалбата).   

Формулираните искания към Комисията за защита от дискриминация са да се произнесе 

съобразно правомощията си.   

Въз основа на проведеното проучването по реда на чл. 55-чл. 59 от ЗЗДискр. бяха 

конституирани следните страни: 

1. И.Г.Т., в качеството на жалбоподател, с адрес за призоваване: гр. С***, кв. „Л***“, ул. 

„Л***“ , бл*, вх.*, ап. *;   

2. Министъра на вътрешните работи, в качеството на ответна страна, с адрес за призоваване: 

гр. С***, ,  ул. "Ш***№ *. 

Под вх. № 90-04-43/05.04.2016 г. е представено становище на Министъра на вътрешните 

работи, подписано от държавен експерт Д.П.Л., порцесуален представител на министъра на 

вътрешните работи (с приложено по преписката пълномощно). Изложени са аргументи за 

неоснователност на подадената от И.Т. жалба.  

Според изложеното в становището на ответната страна, И.Г.Т. излагал оплаквания за 

осъществена спрямо жалбоподателя дискриминация по признак  „лично положение“, поради това че 

след преминаването му през 2015 г. от длъжност, изпълнявана от служител в униформено облекло, на 

длъжност, изпълнявана от служител, неносещ униформено облекло, поради това, че не му бил 

изплатен остатъкът от лимита за униформено облекло за 2013 г., неусвоен от него, за разлика от 

останалите служители в МВР, които са получили пълната сума за облекло за същата година.  

Считат, че от съдържанието на подадената жалбата не ставало ясно „кои действия по 

изготвянето и приемането на Наредба № 8121з-1010/16.12.2014г., извършени от кое длъжностно 

лице или от длъжностни лица от коя структура“ (цитат от становището), Т. считал за 

дискриминационни. Отбелязват, че И.Т. не е конкретизирал в сравнение с кои служители на МВР, 

получили размера на полагаемата се сума за облекло през 2013 г., е поставен в неравностойно 

положение (т.е. дали прави сравнение спрямо служителите, изпълняващи задълженията си в 

униформено облекло, или спрямо служителите, неносещи униформа; дали спрямо служителите, 

които в същата година като него - 2015 г., са преминали от длъжност за униформен служител на 

длъжност за служител, неносещ униформено облекло; или спрямо всички служители от 

дирекцията, в която е изпълнявал длъжността си в периода от 2013 г. до 2015 г. - СДВР, или 

спрямо конкретни служители (индивидуализирани по имена и длъжности от тази или друга 

структура на МВР, или спрямо всички останали служители в МВР, които през 2015 г. са преминали 

от длъжност за униформен служител на длъжност за служител, неносещ униформено облекло).  

Обяснено е, че Наредба № 8121з-1010/16.12.2014 г., цитирана в жалбата била отменена с 

Наредба № 8121з- 175/29.09.2015 г. на министъра на вътрешните работи за условията и реда за 

осигуряване на държавните служители в МВР на работно и униформено облекло, друго вещево 

имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни 

служители (обн. ДВ, бр. 78/09.10.2015 г.).         
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 По преписката са представени заверени копия на: писмо с peг. № 5785р-6342/31.03.2016 г. по 

описа на ДУССД-МВР, вещева книжка за полученото облекло и материали от И.Г.Т.; Заповед peг. № 

812IK-1425/22.04.2015 г. на министъра на вътрешните работи за преназначаване на държавен 

служител на изпълнителска длъжност; акт за встъпване в длъжност от 04.05.2015 г.; писмо с peг. № 

513р-12945/31.03.2016 г. по описа на СДВР; платежна бележка за месец юни 2015 г., издадена от 

СДВР и платежна бележка за м. юли 2015 г., издадена от СДВР. 

Твърди, че от описаните доказателства било видно и не се оспорвало от жалбоподателя, че през 

2013 г., 2014 г. и до 03.05.2015 г. той е изпълнявал длъжност в униформено облекло - „началник на 01 

група „Специализирана група за контрол, регулиране и осигуряване на мероприятия“ в сектор 

„Контрол, регулиране и осигуряване на мероприятия“ към отдел „Пътна полиция“ при СДВР“. 

Обяснено е, че в съответствие с чл. 13, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1з-1429/01.06.2011 г. на министъра на 

вътрешните работи за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с 

изпълнението на служебните задължения на държавните служители в МВР (Обн. ДВ, бр. 

44/10.06.2011 г., в сила до преназначаването на жалбоподателя със заповед peг. № 8121К-

1425/22.04.2015 г. на министъра на вътрешните работи и изплащане на сумите за облекло за 2014 г. и 

2015 г.), държавните служители от отделите, секторите и групите „Пътна полиция“ и звената 

„Престъпления по пътищата“ в СДВР до началник-отдел включително, изпълняват служебните си 

задължения в униформено облекло. 

Съгласно чл. 204, ал. 2 от ЗМВР (отм., обн. ДВ, бр. 17/24.02.2006 г.) служителите, които 

изпълняват служебните си задължения в униформено облекло получават униформено облекло, а 

левовата му равностойност се изплаща само на служителите, неносещи униформа. Размерът на 

сумите и доволствията по ал. 1-5 на чл. 204 от ЗМВР (отм.), условията и редът за предоставянето им 

се определят ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи в съответствие с чл. 204, ал. 6 

от ЗМВР (отм.). Според чл. 181, ал. 2 от действащия ЗМВР (обн. ДВ, бр. 53/27.06.2014 г.) на 

държавните служители се осигуряват работно и униформено облекло и друго вещево имущество и 

снаряжение, а на неносещите униформа се изплаща ежегодно парична сума за облекло. Размерът на 

сумите и доволствията по ал. 1 -3 на чл. 181 от ЗМВР се определя ежегодно със заповед на министъра 

на вътрешните работи (ал. 4), а условията и редът за предоставянето им - с наредби на министъра на 

вътрешните работи (ал. 5). 

Отбелязват, че И.Г.Т.е изпълнявал служебните си задължения в униформено облекло до 

преназначаването му със заповед peг. № 8121К-1425/22.04.2015 г. на министъра на вътрешните 

работи, до встъпването му в новата му длъжност на 04.05.2015 г. той е имал право за всяка година да 

иска и да получава такова облекло, а не неговата левова равностойност. Според чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от 

Наредба № 1з-1429/01.06.2011 г. на служителите, изпълняващи служебните си задължения в 

униформено облекло, със заповед на министъра на вътрешните работи ежегодно се осигурява 

безплатно униформено облекло, като при невъзможност да бъде изпълнена заявката за лично вещево 

доволствие на служителите за календарната година същото се осигурява в рамките на следващата 

календарна година, но не повече от период за две години общо. 

Посочва се, че в периода от 2013 г. до 2015 г. размерите на лимитите за униформено облекло и 

на паричната сума за облекло на държавните служители, неносещи униформа, били определени от 

министъра на вътрешните работи в съответствие с чл. 204, ал. 6 от ЗМВР (отм.) и чл. 181, ал. 4 от 

ЗМВР в приложените по преписката заповед peг. № 1з-525/11.03.2013 г., заповед peг. № 1з- 

889/24.04.2014 г. и заповед peг. № 81213-673/09.06.2015 г. Условията и редът за предоставянето им са 

уредени в същия период в изпълнение на чл. 204, ал. 6 от ЗМВР (отм.) и чл. 181, ал. 5 от ЗМВР в 

заповед peг. № 1з-527/11.03.2013 г., допълнена със заповед peг. № 1з-1673/23.08.2013 г., заповед peг. 

№ 1з-757/08.04.2014 г., Наредба № 8121з-1010/16.12.2014 г. и Наредба № 8121з- 1175/29.09.2015 г. 

Допълват, че въз основа на писмо с peг. № 5785р-6342/31.03.2016 г. по описа на ДУССД-МВР и 

вещева книжка за полученото облекло и материали от И.Г.Т. се установявало през коя година (в 

периода от 2011 г. до 2015 г.) какво облекло и на каква стойност е получил Т., както и какъв е 

размерът на левовата равностойност на униформеното облекло, която му е била изплатена. 

Твърди се, че през 2013 г., при лимит 400 лв. за униформено облекло на служител за тази 

година, били приспаднати дължимите от служителя за предходната година 165,50 лв., поради взето 
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облекло на по-голяма стойност, дадено му е униформено облекло на стойност 70,91 лв. като е 

останал неусвоен лимит за 2013 г. в размер на 163,59 лв.  

Уточнява се, че в писмо ДУССД-МВР било отразено, че в периода от 2011 г. до 2013 г. 

комплекс „Ведомствени вещеви магазини“ е разполагал с количества униформени облекла за 

задоволяване на потребностите на служителите, изпълняващи служебните си задължения в 

униформено облекло. Отбелязват, че въпреки осигурената от страна на МВР възможност (наличие на 

униформено облекло във ведомствените вещеви магазини), жалбоподателят И.Т. не е упражнил 

правото си, произтичащо от горепосочените нормативни и вътрешнослужебни актове да поиска и да 

получи такова облекло за остатъка от лимита за 2013 г.  

Допълват, че правото си да получи униформено облекло Т. не е упражнил нито през 2014 г., 

нито през 2015 г. до преназначаването му на длъжност за служител, неносещ униформено облекло. 

Считат, че след като служителят сам не се е възползвал от това право - да получи униформено 

облекло на стойността на целия определен за 2013 г. лимит, не може да се приеме, че той е бил 

дискриминиран от страна на МВР или някоя от неговите структури по повод на неизползваната част 

от този лимит. 

Твърди се, че през 2015 г., след преназначението на И.Т., на жалбоподателя са му били 

изплатени на два пъти по 400 лв., съответно за 2014 г. и 2015 г., в съответствие с чл. 14, ал. 2 от 

Наредба № 8121з- 1010/16.12.2014 г. Според цитираната разпоредба в случай че на служител, 

преминал в рамките на календарната година от длъжност, изпълнявана в униформено облекло, на 

длъжност за неносещ такова облекло, не е предоставено униформено облекло през предходната и 

текущата календарна година, на същия се изплащала стойността на униформеното облекло, като за 

текущата година - пропорционално на времето, отработено на длъжност за носещ униформено 

облекло държавен служител. 

Уточнено е, че тази разпоредба от отменената наредба, както и чл. 14, ал. 3 от същата, са 

приложими спрямо всички държавни служители в МВР, които попадат в хипотезата им, а не само 

спрямо жалбоподателя, поради което било необосновано да се твърди, че те са дискриминационни 

спрямо Т.. Посочва се, че аналогична била уредбата и в действащата Наредба № 8121з- 

1175/29.09.2015 г., както и в предхождащите ги заповед peг. № 1з-527/11.03.2013 г., допълнена със 

Заповед peг. № 1з-1673/23.08.2013 г.; Заповед peг. № 1з-757/08.04.2014 г., регулиращи същите 

обществени отношения. 

В заключение се посочва, че спрямо жалбоподателя не е осъществена дискриминация по 

посочения от него признак „лично положение“, нито по който и да било друг признак по чл. 4 от 

ЗЗДискр.  

 След приключване на проучването страните са поканени да се запознаят със събраните по 

препискта материали. Проведено е едно открито заседание за което страните са били редовно 

призовани.  

Съобразявайки становищата на страните, събраните по преписката доказателства, Трети 

специализиран постоянен заседателен състав прие за установено от фактическа страна следното: 

И.Г.Т. поддържа оплакване за осъществена спрямо него дискриминация по признак „лично 

положение", поради това че след преминаването му през 2015 г. от длъжност, изпълнявана от 

служител в униформено облекло, на длъжност, изпълнявана от служител, неносещ униформено 

облекло, не му е изплатен остатъкът от лимита за униформено облекло за 2013 г., неусвоен от него, за 

разлика от останалите служители в МВР, които според него били получили пълната сума за облекло 

за същата година. Поддържа оплакване, че остатъкът от сумата  за 2013 г. не му е изплатен , тъй като 

в Наредба № 8121з-1010/16.12.2014 г.  не  предвидено основание за това. С това Т. обосновава, че е 

поставен в неравностойно положение спрямо останалите служители на МВР, които за 2013 са 

получили полагаемата им се парична сума за облекло чрез действия по изготвяне и приемане на 

цитираната наредба.  

Установено е, че жалбоподателят И.Г.Т.е служител на Министерство на вътрешните работи 

(МВР). Между страните няма спор, че за периода  2013 г., 2014 г. и до 03.05.2015 г. той е изпълнявал 

длъжност в униформено облекло - „началник на 01 група „Специализирана група за контрол, 
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регулиране и осигуряване на мероприятия“ в сектор „Контрол, регулиране и осигуряване на 

мероприятия“ към отдел „Пътна полиция“ при СДВР“.  

Съобразно разпоредбите на  чл. 181, ал.2 и ал.4 ЗМВР на държавните служители се осигуряват 

работно и униформено облекло и друго вещево имущество и снаряжение, а на неносещите униформа 

се изплаща ежегодно парична сума за облекло, като размерът на дължимите на служителите суми се 

определя ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи. От друга страна е безспорно, че 

условията и реда за изплащане на сумите за материално осигуряване по см. на  чл. 181, ал.2 ЗМВР се 

определят по правилата на чл. 181, ал.4 и ал.5 ЗМВР с издаването на съответните наредби и заповеди. 

Размерът на сумите и доволствията по ал. 1 -3 на чл. 181 от ЗМВР се определя ежегодно със 

заповед на министъра на вътрешните работи (ал. 4), а условията и редът за предоставянето им - с 

наредби на министъра на вътрешните работи (ал. 5). 

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1з-1429/01.06.2011 г. на министъра на вътрешните 

работи за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с 

изпълнението на служебните задължения на държавните служители в МВР (Обн. ДВ, бр. 

44/10.06.2011 г., в сила до преназначаването на жалбоподателя със заповед peг. № 8121К-

1425/22.04.2015 г. на министъра на вътрешните работи и изплащане на сумите за облекло за 2014 г. и 

2015 г.), държавните служители от отделите, секторите и групите „Пътна полиция“ и звената 

„Престъпления по пътищата“ в СДВР до началник-отдел включително, изпълняват служебните си 

задължения в униформено облекло.  

Съгласно чл. 6, ал.1 и ал.3 от Наредба № iз-1429 от 1 юни 2011 г. за униформеното облекло, 

отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на 

държавните служители в министерството на вътрешните работи, издадена от Министерството на 

вътрешните работи /отм. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015 г./, за служителите, изпълняващи 

служебните си задължения в униформено облекло по чл. 3, ал. 1 /униформено облекло, получавано 

като лично вещево доволствие - строева/парадна униформа, и специална униформа/, със заповед на 

министъра на вътрешните работи ежегодно се осигурява безплатно униформено облекло. При 

невъзможност да бъде изпълнена заявката за лично вещево доволствие на служителите за 

календарната година, същото се осигурява в рамките на следващата календарна година, но не повече 

от период за две години общо. А съгласно чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от действащата Наредба № 8121з-

1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в 

министерството на вътрешните работи, издадена от министъра на вътрешните работи /Обн. ДВ. бр.68 

от 4 Септември 2015 г./, за служителите, изпълняващи служебните си задължения в униформено 

облекло по чл. 3, ал. 1, със заповед на министъра на вътрешните работи ежегодно се определя лимит, 

на базата на който се осигурява униформено облекло - лично вещево доволствие, което се получава 

лично от служителя срещу подпис във вещевата книжка. 

 Видно от приложените по преписката доказателства (справка на Дирекция „Управление на 

собствеността и социални дейности “ към МВР1 се установява, че за 2011 година: При лимит 400,00 

лв., служителя е получил униформено облекло на стойност 460,73 лв. (надвзето облекло на стойност 

60,73 лв., които се приспадат от лимита за 2012 година); 

 За 2012 година: При лимит 400,00 лв., на служителя е приспадната сумата за надвзетото 

униформено облекло от 2011 г. на стойност 60,73 лв.. През същата 2012 г. е получил униформено 

облекло на стойност 504,77 лв. (общо надвзетото облекло за 2012 г. е на стойност 165,50 лв., които се 

приспада от лимита за следващата 2013 година); 

 За 2013 година: При лимит 400,00 лв. се приспада надвзетото облекло от 2012 г. на стойност 

165,50 лв. През същата 2013 г. е получил униформено облекло на стойност 70,91 лв., като 

неусвоения лимит за 2013 г. е 163,59 лв. ' 

От данните представени от ответната страна става ясно, че съгласно приложени списъци с 

per. № 21307/16.07.2015 г. и УРИ 228р - 6572/12.06.2015 г. за 2014 г. на служителя И.Т. е изплатено 

вещево доволствие в размер на 400,00 лв. 

                                                           
1
Виж справка ДУССД МВР, сектор „Вещево осигуряване" :  УРИ : 5785р-6342, Екз, № 2 от дата 31.03.2016 г. по описа на МВР  
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 По силата на заповед № Iз-525/2013 г. (приложена по преписката )е определен лимит за 2013 

г., за униформено облекло по чл. 203, ал. 5 от ЗМВР за държавните служители, изпълняващи 

служебните си задължения в униформено облекло, в размер на 400 лв., като е определена и левова 

равностойност на еднократно допълнително вещево имущество на държавните служители за 2013 г. в 

размер на 200 лв. 
Със заповед № Iз-527/2013 г. са определени и лицата, имащи право на лимит за униформено 

облекло, както и левова равностойност на униформеното облекло за неносещите униформа държавни 

служители. С последваща заповед тя е допълнена. 
Съгласно приложената заповед № Iз-889/2014 г. е определен лимит за 2014 г., за униформено 

облекло по чл. 203, ал. 5 от ЗМВР за държавните служители, изпълняващи служебните си 

задължения в униформено облекло, в размер на 400 лв., като е определена и левова равностойност на 

еднократно допълнително вещево имущество на държавните служители в размер на 200 лв. 
Със заповед № Iз-557/2014 г. са определени условията за предоставяне на униформено 

облекло, както и на левова равностойност на униформеното облекло за служителите на МВР. 
Видно от заповед № 8121з-673/2015 г. е определен лимит за 2015 г., за униформено облекло по 

чл. 203, ал. 5 от ЗМВР за държавните служители, изпълняващи служебните си задължения в 

униформено облекло, в размер на 400 лв., като е определена и левова равностойност на еднократно 

допълнително вещево имущество на държавните служители в размер на 200 лв. 
Тези доказателства не са оспорени от жалбоподателя, с оглед на което Трети специализиран 

постоянен заседателен състав следва да ги кредитира изцяло.  

Неоспорено по преписката е твърдението на ответната страна2, че по данни на ДУССД-МВР за 

периода от 2011 г. до 2013 г. комплекс „Ведомствени вещеви магазини“ е разполагал с количества 

униформени облекла за задоволяване на потребностите на служителите, изпълняващи служебните си 

задължения в униформено облекло. Въпреки осигурената от страна на МВР възможност (наличие на 

униформено облекло във ведомствените вещеви магазини), жалбоподателят И.Т.не е упражнил 

правото си, произтичащо от горепосочените нормативни и вътрешнослужебни актове да поиска и да 

получи такова облекло за остатъка от лимита за 2013 г. В случая неоспорено е и твърдението, че 

И.Т.не се е възползвал от правото си да получи нито през 2014 г., нито през 2015 г. до 

преназначаването му на длъжност за служител, неносещ униформено облекло.  

В хода на производството по преписката става ясно, че визираната в жалбата Наредба № 

8121з-1010/16.12.2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в 

Министерство на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и 

снаряжение, и парична сума за облекло на неносещите униформено облекло служители (цитирана от 

жалбоподателя) е отменена с Наредба № 8121з-1175/29.09.2015 г. на министъра на вътрешните 

работи за условията и реда за осигуряване на държавните служители в МВР на работно и 

униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на 

неносещите униформа държавни служители (обн. ДВ, бр. 78/09.10.2015 г.). 

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съставът прави следните правни 

изводи: 
Трети специализиран постоянен заседателен състав следва да посочи, че правата на 

служителите на МВР се подразделят на: основни, социални и особени. В случая основни права са в 

полза на лицата, за които са уредени законодателно. Субекти са държавните служители и лицата, 

работещи по трудово правоотношение в МВР. Такива права за държавните служители на МВР са да 

получат годишно вещево доволствие или униформено облекло. 

В настоящият случай, от събраните доказателства не се установяват изтъкнатите в жалбата 

факти и обстоятелства. Претенцията за дискриминация е във връзка с нереализирано от страна на 

жалбоподателя право да поиска и да получи такова униформено облекло за 2013 г. И.Т.се сравнява с 

неопределен брой лица, за които излага мнение, че през 2013 г. са получили полагаемата им се 

парична сума. Тук обаче следва да бъде отчетено, това негово право за униформено облекло за 2013 

                                                           
2 Виж становище 90-04-43/05.04.2016 г. подписано от Д.Л. процесуален представител на министъра на вътрешните 

работи.  
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г. не е реализирано от самия жалбоподател. Друг би бил въпросът ако той е поискал, но му е било 

отказано.   

В случая съставът отчита обстоятелството, че на И.Т.е изплатено вещево доволствие в размер 

на 400,00 лв.  

Основната цел на антидискриминационното законодателство е осигуряването на равенство в 

третирането и във възможностите за участие в обществения живот за всички физически лица (чл. 2, т. 

2 от ЗЗДискр.). 

Законът за защита от дискриминация цели установяване и санкциониране на всяко поставяне в 

неравностойно положение според признаците, изброени в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр или 

на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република 

България е страна.  

В ал. 2 и ал. 3 на ЗЗДискр.  закона са дефинирани понятията "пряка дискриминация" и 

"непряка дискриминация", като и в двата случая санкционираният от закона вредоносен резултат се 

изразява в поставянето на отделни лица или категория лица в по-неблагоприятно положение от други 

при сравними сходни белези.  

Настоящият състав следва да посочи, че дискриминация не се доказва автоматично. За да е 

осъществен състав на нарушение на ЗЗДискр. следва да е установено различно третиране на лицето, 

при наличие на връзка между неблагоприятното отношение и причината за него, изразяваща се в 

признак по чл. 4, ал. 1 от закона. В този смисъл, не е достатъчно да се установи по-неблагоприятно 

третиране на определени лица, а е необходимо да се докаже още, че тази дискриминация е извършена 

на основата на някой от признаците, очертани в чл. 4, ал.1 от закона. Релевантно в случая е дали 

именно поради защитен признак жалбоподателя е третиран или поставен в по-неблагоприятно 

положение.  

Анализът на нормативната уредба, съотнесена към релевантните за спора факти, сочи, че в 

конкретния случай липсва дискриминационно отношение спрямо жалбоподателя от страна на 

ответната страна. По преписката  няма данни за  диференциран подход спрямо И.Т. връзка с 

упражняване на правото му да поиска и получи унифомено облекло, при което същият да е третиран 

по-неблагоприятно в сравнение с други лица при сравними сходни белези. В хода на производството, 

не се доказват и твърденията му за неравно третиране. По преписката единствено се установява, че с 

пасивното си поведение жалбоподателя не е реализирал правото си да получи униформено облекло 

за 2013 г. Това право не е реализирано до преназначаването му от длъжност, изпълнявана от 

служител в униформено облекло, на длъжност, изпълнявана от служител, неносещ униформено 

облекло. Както стана ясно, възраженията му са за това, че на служителите, изпълняващи служебните 

си задължения в униформено облекло, със заповед на министъра на вътрешните работи ежегодно се 

осигурява безплатно униформено облекло, като при невъзможност да бъде изпълнена заявката за 

лично вещево доволствие на служителите за календарната година същото се осигурява в рамките на 

следващата календарна година, но не повече от период за две години общо. От това следва, че всички 

останали служители подобно на неговото положение са третирани по аналогичен начин.  

         В производствата за защита от дискриминация се прилагат специални правила за разпределяне 

на доказателствената тежест, установени в разпоредбата на чл.9 от ЗЗДискр., която гласи : В 

производство за защита от дискриминация, след като страната, която твърди, че е жертва на 

дискриминация, докаже факти, от които може да се направи извод, че е налице дискриминация, 

ответната страна трябва да докаже, че правото на равно третиране не е нарушено. Разпоредбата на 

чл.9 от ЗЗДискр. въвежда в националното ни право изискванията за разпределяне на 

доказателствената тежест, установени за производствата за защита от дискриминация в чл. 8 от 

Директива 2000/43 и чл.10 от Директива 2000/78, които повеляват прехвърляне/преместване на 

доказателствената тежест върху ответника, когато ищецът докаже факти, от които  може да бъде 

предположено, че е налице  дискриминация. При това не е необходимо пострадалият да доказва 

пълно и изцяло, че е налице дискриминация, още по-малко е нужно да доказва пълно и изцяло 

причинно-следствена връзка между защитения признак и по-неблагоприятното третиране. 

Достатъчно е  пострадалият само да  докаже факти за prima facie дискриминация, които на пръв 

поглед и пръв прочит дават основание за предположение, че вероятно, но не сигурно, е извършена 
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дискриминация. Специалното правило за разместване на доказателствената тежест при дела за 

дискриминация е било тълкувано в редица решения на Съда на ЕО по дела за дискриминация по пол,  

като изискващо от жертвата да докаже факти, от които може да се направи само предположение, че е 

налице дискриминация, след което ответната страна трябва да обясни и да докаже, че не е нарушила 

принципа за равенство в третирането, т.е че е действала разумно и оправдано  и че наличието на 

защитения признак у жертвата няма връзка с по-неблагоприятното третиране. Този стандарт на 

облекчена доказателствена тежест е приложим и по отношение на дела за дискриминация, не само по 

пол, но и по други признаци. Разпоредбата на чл.9 от ЗЗДискр., тълкувана в светлината чл. 8 от 

Директива 2000/43 и чл.10 от Директива 2000/78 и  съображения 31-32 от преамбюла на Директива 

2000/78, както и съображения  21-22 от преамбюла на Директива 2000/43 във връзка с чл. 9, 

ал.2,чл.36 от АПК и чл. 55 от ЗЗДискр., следва да се разбира, че жалбоподателят е длъжен да изтъкне 

факти и обстоятелства, а КЗД трябва служебно да събере доказателства, от които да се установи  дали 

твърдяните факти са настъпили. В случай, че от събраните по инициатива на КЗД или по искане на 

жалбоподателя доказателства се установят факти и обстоятелства, които сформират предположение 

или подозрение за извършена дискриминация, тогава доказателствената тежест се прехвърля на 

ответната страна, която е длъжна да посочи факти и обстоятелства в подкрепа на тезата, че 

принципът на равно третиране не е нарушен, както и да посочи и/или представи доказателства, които 

административният орган да събере за проверка и установяване на релевираните от нея аргументи.  

За пълнота на мотивите отново следва да се посочи, че съгласно чл. 181. ал.2 от ЗМВР е 

предвидено, че на държавните служители се осигуряват работно и униформено облекло и друго 

вещево имущество и снаряжение, а на неносещите униформа се изплаща ежегодно парична сума за 

облекло. В ал. 4 и ал. 5 т с. н. урежда, че размерът на сумите и доволствията по ал. 1 – 3 се определя 

ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи, а условията и редът за предоставяне на 

сумите и доволствията по ал. 1 – 3 се определят с наредби на министъра на вътрешните работис  

разпоредбите на  чл. 181, ал.2 и ал.4 от ЗМВР урежда, че министъра на вътрешните работи с 

издаването на съответните наредби и заповеди определя, като размерът на дължимите на 

служителите суми се определя ежегодно със заповед на министъра. Преценка за това, в какъв размер 

и срок следва да се осигури работно и униформено облекло и друго вещево имущество и снаряжение, 

е изцяло в правомощията на министъра на вътрешните работи, като тази преценка е по 

целесъобразност.   

Настоящият състав намира, че събраните доказателства и установените факти не могат да 

сформират индиция (подозрение) за извършена от ответната страна дискриминация и нарушение на 

разпоредбите на чл. 4, ал.2 и ал. 3 от ЗЗДискр. по признак „лично положение“ спрямо жалбоподателя 

И.Т.. 

Воден от гореизложеното, ТРЕТИ специализиран постоянен заседателен състав на Комисията 

за защита от дискриминация.  

                                                   Р Е Ш И: 

 

 

УСТАНОВЯВА, че ответната страна Министъра на вътрешните работи, с адрес за 

призоваване: гр. С***,  ул. "Ш***" № *, не е извършил нарушение на чл. 4, ал.2 и ал. 3 от ЗЗДискр  

във вр. с чл. 4, ал.1 от ЗЗДискр., по признак “лично положение” по отношение на И.Г.Т., в качеството 

на жалбоподател, с адрес за призоваване: гр. С***, кв. „Л***“, ул. „Л***“ , бл.*, вх.*, ап. *;  
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ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 44-00-3864 /22.10.2015 г. по описа на КЗД и 

допълнение към нея под вх. № 44-00-3976/03.11.2015 г., подадени от И.Г.Т., с адрес: гр. С***, кв. 

„Л***“, ул. „Л***“ , бл.*, вх.*, ап. *, като неоснователна.  

 

Заверено копие от настоящото решение да се връчи на всяка една от страните в 

производството. 

 

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 

постоянният или настоящ адрес (седалището) на жалбоподателя. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……………………….. 

                        А.М. 

 

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

             И.С.             

      

                    ……………………… 

                                                                                                 С.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


