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РЕШЕНИЕ 

 

№ 242 

 

гр. София, 12.07.2017 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.  и във 

връзка със заповед № 12-11-532/ 08.06.2017 г.на председателя на Комисията за защита от 

дискриминация  И В, в състав: 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.С. 

                         ЧЛЕНОВЕ:  А.М. 

                                    Л.К. 

 

разгледа докладваната от А.М. преписка № 360 по описа на Комисията за защита от 

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

Производството по преписка № 360/2016 г. е образувано с Разпореждане № 979/ 

27.12.2016 г.на Председателя на Комисията за защита от дискриминация въз основа на 

сигнал с вх. № 44-00-4825/ 29.11.2016 г. и допълнение към него с вх. № 44-00-4982/ 

14.12.2016 г. по описа на КЗД подадени от Б.Б.Г. от с. К***, обл. Р*** 

С оглед изложените факти и обстоятелства за дискриминация по признак 

„религия“, преписката е разпределена за разглеждане на Трети специализиран  

заседателен състав. 

Сигналът отговаря на изискванията на  чл. 51 от Закона за защита от 

дискриминация и съставлява годно правно основание за образуване на производство. 
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Не са налице отрицателни процесуални предпоставки, възпрепятстващи разглеждането 

на жалбата  и произнасяне на Комисията за защита от дискриминация по същество. 

 

 Конституирани страни по преписката са : 

1. Б.Б.Г., с адрес на призоваване: с. К*** ул. „П*** В***“ № *, в качеството му на 

сигналоподател; 

2.  Кметът на Община С***П** В.Х.А., с адрес на призоваване гр. С***П**, пл. 

„Д***“ № *, в качеството на ответна страна; 

3. Русенска Митрополия, представлявана от Русенски Митрополит Н. с адрес на 

призоваване гр. Р***, пл. „С***“ № *, в качеството на заинтересована страна; 

 

 В инициативния документ пред КЗД сигналоподателят посочва, че през м. юни 

2016 г. при извършване на строително – монтажни работи по храма в с. К*** ги 

посетил кмета  на община С***П**. В последствие строително – монтажните работи 

били прекратени, а при стартирането им се появявали нови пречки за общината, в 

резултат на което храмът не бил довършен. Сигналоподателят посочва, че през това 

време били отпускани средства за джамията в с. К***, а само през 2016 г. били 

отпуснати 5000 лв. Б.Г.определя тези действия на кмета като дискриминация спрямо 

християните. 

 В сигнала се твърди, че в продължение на десетки години християните в с. К*** 

нямат път през който да стигнат до гробищата и са принудени при всяко погребение, 

ако е валежно да газят в кал за да изпратят своите близки до вечния им дом. 

 Изложени са искания във връзка с чл. 47 от ЗЗДискр.  

С писмо вх. № 44-00-985/ 29.03.2017 г. по описа на КЗД сигналоподателят по 

електронна поща представя следните копия на материали: писмо с изх. № Ц11-1576/ 

22.03.2016 г. по описа на Община С***П**; писмо с изх. №СП-260/ 27.03.2017 г.  по 

описа на Община С***П**; писмо с изх. №СП-2647/ 20.05.2016 г.  по описа на Община 

С***П**; 

 

По преписката е извършено  проучване по реда на чл.55-чл.59 от ЗЗДискр.  

В хода на проучването са изискани становища, информация и доказателства от 

ответната страна: 

В писмено становище кмета на Община С***П** (вх. №16-15-59/ 08.02.2017 г. 

по описа на КЗД), в качеството на  ответната страна твърди, че изложените в сигнала 

оплаквания са неоснователни. Счита, че като кмет на общината извършва дейности, 

насочени към подобряване живота на хората в общината без разлика на пол, възраст, 

етническа принадлежност и религия.  

 Посочва, че спецификата на етническия състав на населението в Община 

С***П**, а именно: българи, турци, роми, помаци и татари, обуславя утвърдените 

толерантни взаимоотношения между различните етнически общности. Прояви на 

дискриминация, нетолерантност или незачитане на правата и свободите на отделна 

личност или социална група заради етническа или верска принадлежност били 

нетипични явления, за което доказателството било липсата на междуетническо 

напрежение в общината. 

В подкрепа на твърдението си ответната страна посочва различни проекти, по 

които работи Община С***П**, сред които и  като партньор на Програмата ROMACT, 

която е съвместна програма на Европейската комисия и на Съвета на Европа и се 

изпълнява в България от 2013 г., с цел осигуряване на външно финансиране, 

включително от средства на ЕС за подобряване в различии аспекта живота на 

населението в общината. 
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В допълнение с писмо вх. № 16-15-58/ 08.02.2017 г. кметът на Община С***П** 

посочва, че във връзка с извършваните строително-монтажни работа в църквата в с. 

К*** Община С***П** не може да вземе отношение, тъй като храмът е собственост на 

Русенската Митрополия. Твърди, че със свое писмо от 02.02.2017 г. запознал Негово 

Високопреосвещенство Русенския Митрополит Н. за подадения в Комисията за защита 

от дискриминация сигнал от Б.Г.и го помолил да вземе отношение по този сигнал. 

По въпроса за отпуснати средства от общината за църквата в с. К*** твърди, че 

такива не са предоставени за който и да било храм в общината, тъй като те не били 

общинска собственост. 

През 2016 г. с писмо № 02.18-455/11.05.2016 г. на Министерски съвет била  

преведена по банкова сметка на общината сумата от 5000 лв. за строително-ремонтни 

дейности на джамията в с. К***. Средствата били предоставени в пълен размер на 

джамийското настоятелство в населеното място за усвояване, съгласно указанията на 

Министерски съвет. Посочва, че за Община С***П** това са чужди средства, с които 

нямат право да се разпореждат или да ги отклоняват за други дейности и били  

предоставени за разпореждане на джамийското настоятелство. За изразходването на 

средствата настоятелството изпратило отчет до Министерски съвет. 

По отношение на пътя до гробищния парк през 2016 г. общината насипала трошен 

камък на подхода към гробищния парк, но не разполагала с достатъчно финансов 

ресурс за насипване на целия път. Това щяло да става поетапно, в зависимост от 

финансовите възможности на общината. 

Подготвени били проекти за кандидатстване по Програмата за развитие на 

селските райони за ремонти на християнските храмове и при отваряне на схемата за 

кандидатстване по мярка 7.2. към ПРСР тези проекти щели да бъдат подадени от 

общината. 

С писмо вх. № 16-15-62/ 09.02.2017 г. са представени като доказателствен 

материал по преписката от кмета на Община С***П** следните копия на документи: 

заповед № РД-09-837/ 12.11.2013 г.; акт за узаконяване № 4/ 08.11.2013 г. ; нотариален 

акт № 138, том Втори, рег. № 6191, дело № 299 от 2014 г.  

 

В деловодството на КЗД е депозирано писмено становище ( вх. № 16-10-13/ 

14.02.2017 г.) от заинтересованата страна Русенска Митрополия, представлявана от 

Русенски Митрополит Н. във връзка изпратено писмо по казуса отразен в жалбата от 

страна на кмета на община С***П**. 

Посочено е, че църквата в с.К*** е изградена с дарения на частни лица. 

Строително-монтажните работи по нея били извършвани при наличие на финансов 

ресурс и никога не били спирани по реда и от лицата имащи право на това, съгласно 

чл.168, ал.1, чл.222, ал.2, чл.223, ал.1, чл.224, ал.1 и чл.224а, ал.1 от Закон за устройство 

на територията (ЗУТ). Община С***П** не участвала във финансирането на 

строителството. Църквата била построена върху общинска земя за което имало 

учредено право на строеж - заповед № 47/08.03.1990г. и съответно сключен договор. 

По отношение на пътя до гробищния парк се казва, че същият не е в добро 

състояние, но Община С***П** полагала усилия за неговото изграждане и 

подобряване. Пречка била необходимостта от наличието на голям финансов ресурс за: 

промяна предназначението на земята, заснемане, проектиране, трасиране и построяване 

на пътя със съответните отводнителни съоръжения, поради големите наклони на терена 

и неговото местоположение. Тъй като бюджетът на общината бил малък, средства се 

търсели чрез участия по различни програми финансирани от европейски фондове или 

други институции. Сегашния път се използвал от всички жители на с.К***, тъй като в 

гробищния парк се погребвали християни и мюсюлмани. 
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Приложение:  копие на писмо от Община С***П** с изх. № СП -440/ 02.02 2017 

г.; копие от заповед № 47/08.03.1990 г. по описа на община С***П**; копие от 

Нотариален акт № 299/2014 г.; договор за отстъпено право на строеж 

 

По преписката е изискана информация от трета неучастваща в производството 

страна. С писмо вх. № 16-15-26/ 27.01.2017 г. е изискана информация във връзка с 

изложените в сигнала оплаквания от председателя на Общински съвет С***П**.  

В отговор на горепосочения изходящ е постъпило писмо с вх. № 16-15-61/ 

08.02.2017 г., в което се твърди, че за периода 2014-2016 г.  не са отпускани средства за 

ремонт на храмове, джамии, молитвени домове и други сгради, свързани с дейността на  

на вероизповеданията на територията на Община С***П**, както и че не били 

приемани такива решения от Общинския съвет. 

Посочено е, че през 2016 г. са инвестирани собствени средства на Община 

С***П** за насипване на трошен камък на подходите към гробищния парк в с.К***. 

 Православен храм „Свети Георги“ - с. К*** бил изграден въз основа на отстъпено 

право на строеж (Заповед № 47/08.03.1990 г. и Договор за ОПС) върху общинско 

дворно място, представляващо УПИ I, кв.34 по действащия регулационен план на 

селото. Сградата била собственост на църква „Св. Георги“, местно поделение на БПЦ - 

БП, съгласно Нотариален акт за собственост № 138/18.06.2014 г., вписан в Служба по 

вписванията - гр.Р*** с вх. peг. № 7937/18.06.2014 г., акт № 164, т. 19, д.№ 3758, ДВР 

7812. 

 Посочено е още, че с писмо изх.№02.18-455/11.05.2016 г. от Дирекция 

„Вероизповедания“ на Министерски съвет за джамия с.К*** са отпуснати 5 000 лв. 

 

В проведеното по преписката открито заседание  страните са редовно призовани.  

Снета е самоличността на свидетел на жалбоподателя в режим на довеждане. Съставът 

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

  

 

След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката 

писмени доказателства,  обяснения на страните изслушани в открито заседание, 

Петчленен  разширен заседателен състав  прие за установено следното: 

Сигналът е допустим, доколкото е подадена в рамките на 3-годишния срок по 

чл. 52, ал. 1 от ЗЗДискр.  

Установява се, че православен храм „Свети Георги“ - с. К*** е изграден въз 

основа на отстъпено право на строеж (Заповед № 47/08.03.1990 г. и Договор за ОПС) 

върху общинско дворно място, представляващо УПИ I, кв.34 по действащия 

регулационен план на селото. Сградата е собственост на църква „Св. Георги“, местно 

поделение на Българска православна църква - БП, съгласно Нотариален акт за 

собственост № 138/18.06.2014 г., вписан в Служба по вписванията - гр.Р*** с вх. peг. № 

7937/18.06.2014 г., акт № 164, т. 19, д.№ 3758, ДВР 7812. 

Освен православен храм на територията на с. К*** съществува и джамия. Не е 

оспорено твърденията на ответната страна, че с писмо изх. № 02.18-455/ 11.05.2016 г. 

от Дирекция „Вероизповедания“ при Министерски съвет е отпусната сума в размер на 

5 000 лв. (пет хиляди лева) за строително ремонтни дейности на джамията. Съставът 

дава вяра на твърдението на кмета на Община С***П**, че средствата са отпуснати 

целево и същият няма право да ги преразпределя или отклонява, като следва да бъдат 

разходвани съгласно указанията на Дирекция „Вероизповедания“ при Министерски 

съвет.  
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Действително на храм „Свети Георги“ - с. К*** не е отпускана сума от Община 

К*** за строително монтажни работи на сградата. Видно от представено по преписката 

становище от страна на заинтересованата страна Русенска митрополия (вх. № 16-10-13/ 

14.02.2017 г. по описа на КЗД) църквата е изградена с дарения на частни лица и 

строително монтажни работи не са спирани при наличие на финансов ресурс.  

Не е  оспорено твърдението на Общински съвет С***П**, че за периода 2014 – 

2016 г. не са отпускани средства за ремонт на храмове, джамии, молитвени домове и 

други сгради свързани с дейността на вероизповеданията на територията на Община 

С***П**.  

Оплакванията на сигналоподателя за извършена дискриминация спрямо 

православните християни в село К*** са свързани с неотпускане на средства за 

строително монтажни работи от Община С***П** за православен храм, за разлика от 

джамията в с. К***, за ремонт на която са отпуснати 5000 лева.  

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 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. 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 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 признаци1. 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  21-222 от преамбюла на Директива 2000/43 във връзка с чл. 9, ал.2,чл.36 

                                                           
1 Виж т.22 от Заключението на генералния адвокат от 12.03.2008г. по дело С-54/2007г.: ”Това разместване на 

тежестта на доказване съответства на общностното право и на практиката на Съда в областта на дискриминацията, основана на 

пола. Както постановява Съдът, „[к]огато е налице prima facie случай на дискриминация, работодателят трябва да докаже, че 

съществуват обективни причини за разликата в заплащането [между работниците от мъжки и от женски пол]. Работниците щяха да 

са лишени от начин да осигурят спазването спрямо тях на принципа на равно заплащане пред националните юрисдикции, 
ако представянето на доказателства, които установяват prima facie наличие на дискриминация, нямаше за последица преминаването 

върху работодателя на тежестта да се докаже, че разликата в заплащането всъщност не е дискриминационна"[15]. В това 

отношение онова, което важи за случаите на дискриминация, основана на пола, важи и за случаите на дискриминация, основана на 

етническия произход. Всъщност в член 8 от директивата дословно е повторен текстът на член 4 от Директива 97/80/ЕО на Съвета 

от 15 декември 1997 година относно тежестта на доказване в случаите на дискриминация, основана на пола[16].” 
2 Съображения 21-22 от преамбюла на Директива 2000/43 
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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 твърдените 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.     

В настоящият случай от събраните доказателства не се установяват  изтъкнатите 

в жалбата факти и обстоятелства досежно непредоставяне на средства от кмета на  

Община С***П** за строително ремонтни дейности на православен храм в с. К***, при 

положение, че от бюджета на общината и с решение на Общински съвет Община 

С***П** не са отпускани средства и на други поделения на различни вероизповедания, 

включително и православното за процесния пероиод. 

С оглед на гореизложеното настоящият състав намира, че събраните 

доказателства и установените факти не могат да сформират подозрение за извършена от 

ответната страна дискриминация, поради което сигналът на Б.Б.Г. следва да бъде 

оставена без уважение. 

С оглед гореизложеното Комисията за защита от дискриминация, Трети 

специализиран заседателен състав, на основание чл. 65, т. 5 от Закона за защита от 

дискриминация 

 

           Р Е Ш И: 

 

 

УСТАНОВЯВА, че кметът на Община С***П** В.Х.А., с адрес: гр. С***П**, 

пл. „Демокрация“ № 1, не е осъществил дискриминация по признак „религия“ по 

смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. спрямо сигналоподателя Б.Б.Г., с адрес: с. К*** ул. 

„П***“ № *. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 44-00-4825/ 29.11.2016 г. и 

допълнение към него с вх. № 44-00-4982/ 14.12.2016 г. по описа на КЗД подадени от 

Б.Б.Г.от с. К***, обл. Р***. 

 

Заверено копие от решението да се връчи на всяка една от страните в 

производството. 

 

Решението по пр. 360 по описа на Комисия за защита от дискриминация за 2016 г.е 

постановено в присъствието на заинтересована страна Русенска Митрополия, 

                                                                                                                                                                                     
(21) Правилата за тежестта на доказване трябва да бъдат адаптирани, когато е налице prima facie случай на дискриминация и за 

да се приложи ефективно принципът на равно третиране, тежестта на доказване трябва да се премести върху ответника, когато се 

представят доказателства за такава дискриминация. 

(22) Държавите-членки могат да не прилагат правилата за тежестта на доказване към процеси, при които съдът или друг 

компетентен орган са длъжни да разследват фактите по случая. Така упоменатите процеси са онези, при които не се изисква 

ищецът да доказва фактите, а съдът или компетентният орган са длъжни да разследват. 
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представлявана от Русенски Митрополит Н. с адрес на призоваване гр. Р***, пл. „С***“ № 

*, 

 

 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 или настоящ адрес (седалището) на жалбоподателя.  

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    …………………… 

                 И.С. 

 

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

                 А.М. 

        

        …………………….. 

        Л.К. 
 


