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                                          РЕШЕНИЕ  
 

                                                   

                                                      № 217 

 

 

                                                          гр. София, 05.07.2017г.  

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ, ТРЕТИ специализиран постоянен заседателен състав по чл.48, ал.2, т.3 от 

Закона за защита от дискриминация, определен със Заповед № 447/06.08.2012г. на Председателя 

на Комисията за защита от дискриминация, в състав: 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  С.А.   

                                                                       ДОКЛАДЧИК:  И.С.   

                                                                          ЧЛЕН:   А.М. 

 

разгледа докладваната от  И.С. преписка № 179 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация (КЗД) за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане № 486 от 23.06.2016г. на 

Председателя на КЗД, въз основа на жалба с вх.№ 44-00-2382 от 04.05.2016г. и допълнение с 

вх.№ 44-00-2909 от 09.06.2016г., подадена от А.М. срещу Районен съд – Я***, Министерство на 

вътрешните работи и Министерство на правосъдието.  

Предвид оплакванията за дискриминация основана на защитения /съгласно чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр./, признак „лично положение“ и на основание чл.48, ал.2, т.3 от ЗЗДискр., преписката 

е разпределена за разглеждане на ТРЕТИ специализиран постоянен заседателен състав на КЗД. 

 

В жалбата си до Комисията за защита от дискриминация А.М. обяснява, че през 1998г., 

малко след като навършила пълнолетие, била осъдена на три месеца „лишаване от свобода“ за 

извършено от нея престъпление от общ характер. Твърди, че не е извършвала други 

престъпления и на основание чл.88а от Наказателния кодекс би следвало да е настъпила 

реабилитация. В издаденото и от РС – Я*** свидетелство за съдимост1 необходимо й за работа 

в МВР обаче, са посочени: това че е осъждана, правната квалификация на деянието, както й 

настъпилата на основание чл.86 от НК/10.06.2005г. реабилитация. Развивайки доводи относно 

смисъла и последиците от реабилитацията, Д. стига до извода, че издаденото й свидетелство не 

е съобразено с разпоредбата на чл.88а от НК и се явява пречка за допускането й до конкурси за 

заемане на различни длъжности. Ограничението, според нея произтича от формулировката: 

„…независимо от настъпилата реабилитация.“, поместен в разпоредбите на редица законови 

текстове, определящи изискванията към кандидатите, като например: чл.155, ал.1, т.2 от ЗМВР, 

чл.162, т.4 от ЗСВ, чл.5, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, чл.8, ал.1, т.4 от ЗННД; Така цитираните разпоредби 

освен, че били в противоречие с чл.88а от НК, съдържали й дискриминационен елемент. Счита, 

че дори ЗСВ не абсолютизира условието за чисто съдебно минало на кандидата, като 

ограничава единствено осъждането с „лишаване от свобода за умишлено престъпление…“. По 
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този начин, закона допуска хипотезите: лице което е извършило умишлено престъпление, но е 

осъдено с наказание различно от „лишаване от свобода“ или лице извършило престъпление по 

непредпазливост да бъде назначено като магистрат. В тази връзка, според нея едва ли лице 

наказано с 3 месеца  „лишаване от свобода“ е по-опасно за обществото от лице, извършило 

умишлено престъпление, за което му е наложено наказание различно от „лишаване от свобода“. 

От така изложеното, жалбоподателката е достигнала до извода, че незачитането на 

чл.88а от НК и издаването на Свидетелство за съдимост с посоченото съдържание, я поставя в 

по-неблагоприятно положение, в сравнение с неосъжданите лица. Последното тя определя като 

дискриминация по защитния признак „лично положение“, тъй като съгласно чл.88а от НК, 

следва да се счита за неосъдена и съответно да бъде третирана като такава, по отношение на 

възможностите за трудова заетост.  

В заключение Т.Д. е поискала от КЗД да предприеме необходимите действия, в 

резултат на които да й бъде издадено такова свидетелство за съдимост, което да не 

представлява пречка за допускането й в конкурс за държавна служба. 

Съгласно чл.27, ал.2 от АПК и чл.15 от Правилата за производство пред КЗД /ППКЗД/ 

преценката за допустимост на искането е абсолютно процесуално задължение за 

административния орган във всеки един момент от производството. В тази връзка, дори ако в 

самото начало на проучването бъде установена предпоставка за недопустимост, съставът не 

следва да се произнася по съществото на спора.  

В изпълнение на така вменените му законови задължения, докладчика по преписката е 

установил, че съдържанието на инициативния документ и допълнението към него2, не отговарят 

на изискванията на: чл.51, ал.2, т.4 от ЗЗДискр., чл.52, ал.2 от ЗЗДискр., чл.6, ал.1, т.5 и ал.2, т.2 

от ППКЗД и чл.27, ал.2, т.1, 2 и 3 от АПК, а именно: не са изложени конкретни искания, с оглед 

правомощията на Комисията разписани в чл.47 от ЗЗДискр. и липсва декларация по чл.6, ал.2, 

т.2 от ППКЗД.  

В писмо3 до жалбоподателката докладчика е посочил наличието на така констатираните 

нередовности на инициативния документ и на основание чл.30, ал.1 от АПК приложим на 

основание чл.70, ал.1 от ЗЗДискр. и е указал реда и срока за тяхното отстраняване, както и 

последиците при неизпълнение от нейна страна. Видно от върнатата обратна разписка4 писмото 

е било получено лично от Т.Д.на 16.06.2017г. в 12.20 ч., което последната е удостоверила с 

подписа си. Указаният от състава срок за отговор е изтекъл на 22.06.2017г. При извършена 

служебна проверка в деловодството на КЗД е установено, че към 03.07.2017г. отговор от 

жалбоподателката не е постъпвал.  

С оглед така установеното, настоящият състав приема, че Д. не е изпълнила в срок 

дадените й указания за отстраняване на констатираните нередовности по жалба с вх.№ 44-00-

2382 от 04.05.2016г. и допълнение с вх.№ 44-00-2909 от 09.06.2016г., поради което са налице 

основанията на чл.52, ал.3 от ЗЗДискр. и чл.8, ал.2 от ППКЗД за прекратяване на 

производството по настоящата преписка.  

Отделно и независимо от гореизложеното, след като внимателно прегледа и прецени 

оплакванията в жалбата на Т.Д., настоящият състав установи, че същите касаят по-конкретно: 

 - чл.155, ал.1, т.2 от ЗМВР (Обн., ДВ, бр.53 от 27.06.2014г.) „Държавен служител в 

МВР може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на следните изисквания: да не 

е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;“; 

Текст с идентично съдържание е съществувал и в разпоредби на всички ЗМВР от 1991г. до 

2014г., а именно: в чл.59, ал.2, т.2 от ЗМВР (действал: 16.07.1991 - 19.12.1997г.),  чл.193, ал.2, 

т.2 от ЗМВР (в периода: 19.12.1997г – 12.07.2006г.) и чл.179 на ЗМВР (действал от: 01.05.2006г. 

до 27.06.2014г.). 

- чл.162, т.4 от ЗСВ (Обн., ДВ, бр.64 от 7.08.2007г.): „За съдия, прокурор и следовател 

може да се назначи лице, което има само българско гражданство и: не е осъждано на 

лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията“ 

                                                 
2 с вх. № 44-00-2909 от 09.06.2016г. 
3 с изх.№ 44-00-1767 от 14.06.2017г. по описа на КЗД 
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- чл.5, ал.1, т.4 от ЗЧСИ (Обн., ДВ, бр.43 от 20.05.2005г., в сила от 1.09.2005г.): не е 

осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че 

е реабилитирано;   

- чл.8, ал.1, т.4 от ЗННД (Обн., ДВ, бр.104 от 6.12.1996г., в сила от 6.01.1997г.): не е 

осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо че е реабилитирано; 

Видно от гореизложеното, визираните законови разпоредби са въведени и влезли в сила 

в период попадащ извън пределите на допустимия (регламентиран в чл.52, ал.1 от ЗЗДискр. и 

чл.8, ал.1 т.1 от ППЗЗДискр.) 3 /три годишен/  давностен срок, считано от датата на 

сезирането на административният орган. Изтичането на този срок представлява самостоятелна 

отрицателна предпоставка за провеждане на производство пред КЗД, поради което състава не 

разполага с правомощието да разгледа оплакванията и да се произнесе за тях с решение по 

същество.  

Предвид горното, настоящият състав счита, че в конкретния случай са налице  две 

независими основания за прекратяване на производството: на основание чл.52, ал.1 от ЗЗДискр. 

и на основание чл.52, ал.3 от ЗЗДискр., поради което, ТРЕТИ  специализиран постоянен 

заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация 

 

 

      Р Е Ш И: 

 

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по преписка № 179 по описа на Комисията за 

защита от дискриминация за 2016г., образувано с Разпореждане № 486 от 23.06.2016г. на 

Председателя на КЗД 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№ 44-00-2382 от 04.05.2016г. и 

допълнение с вх.№ 44-00-2909 от 09.06.2016г., подадени от А.М.с адрес: гр. Я***, ул. „Ц** 

И*** А***“ № *вх. „*“, ет.*, ап.*. 

 

Заверен препис от настоящото решение да се изпрати на жалбоподателката Т. Ж. Д.. 

 

Решението може да бъде обжалвано от жалбоподателя в 14-дневен срок от 

получаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……..……………….  

                                                                                      С.А.    

 

 

                                                  

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

                                                                                                                         И.С.  

     

 

                                                                                    

                                                                                      …………….….…… 

А.М.    

 


