
1 
 

 

 

        РЕШЕНИЕ 

 

     № 386 

 

                               гр. София, 13.04.2021  г. 

 

  КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен разширeн  

заседателен състав по чл.48, ал.3 от Закона за защита от дискриминация с членове: 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.А.1  

               ЧЛЕНОВЕ:  З.Д.2 

                                     П.К.  

                          О.К.   

                          Б.Х.3 

  постави за разглеждане преписка №840 по описа на КЗД за 2019 г. и за да се произнесе, 

съобрази следното: 

Производството по преписка №840/2019г. е образувано с разпореждане 

№1656/16.10.2019г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация по жалба с 

вх.№44-00- 3102/03.10.2019г. по описа на КЗД, подадена от Е.П.П., чрез адв. Т.Т. срещу 

Я.О.А. - старши инспектор в Агенция М., ТД Ю., МП Л.. 

Предвид оплакванията за евентуално нарушение на чл. 4, ал. 2 ЗЗДискр във вр. с чл. 

4, ал. 1 от  по признаци „лично положение“ и „имуществено състояние“, преписка 

№840/2019 е разпределена за разглеждане от Петчленен заседателен състав, в който съм 

докладчик. 

Жалбата отговаря на изискванията на чл.51 от ЗЗДискр. и съставлява годно правно 

основание за образуване на производство. Не са налице отрицателни процесуални 

предпоставки, възпрепятстващи разглеждането на жалбата и произнасяне на Комисията за 

защита от дискриминация по съществото й. 

1.Надлежни страни по преписката са:  

2.Е.П.П., в качеството на жалбоподател,  с адрес: гр. С., ***, чрез адв. Т.Т. при АК-

Х.. 

3.Я.О.А. - старши инспектор в Агенция М., ТД Ю., МП Л., с адрес за призоваване: 

гр. Б., ***; 

4. Агенция„М.“, представлявана от Г.К. - директор на Агенция „М.“, с адрес: гр. С., 

***. 

В инициативният документ Е.П., която е жител на гр. С. излага оплаквания за 

извършена от страна на административен орган спрямо нея дискриминация, изразяваща се 

в действия с висока степен на обществена опасност, довели до нейното унижение, създаване 

 
1 На основание Заповед 12-11-3948/27.10.2020 г. подписана от председателя на КЗД , Н.А. замества С.С.  на проведеното на 28.10.2020 г. 

открито заседание. 
2 На основание Заповед 12-11-3915/26.10.2020 г. подписана от председателя на КЗД , З.Д.  замества А.Д.  на проведеното на 28.10.2020 г. 

открито заседание. 
3 На основание Заповед 12-11-3949/27.10.2020 г. подписана от председателя на КЗД , Б.Х.  замества В.С.  на проведеното на 28.10.2020 г. 

открито заседание. 
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на чувство на несигурност и страх от действията на властимащ административен орган, като 

тези действия граничели със своеволие и престъпвали всички норми на процесуалните 

действия, вменени в право на административния орган. Сочи за грубо, неетично и 

унизително отношения към нея от страна на Я.А. старши инспектор в Териториална 

дирекция (ТД), на Агенция „М.“, ТД Ю., както и за неблагоприятно третиране по признаци 

„лично положение“ и „имуществено състояние“. Заявява, че на 30.08.2019 г., в късните 

часове пристигнала на МП „Л.“ с лек  автомобил на път от Република Турция. Заявява, че 

била поканена от митническите служители Д.М.Б. - старши инспектор в ГД М., Ц. и Л.А.Ц. 

- старши инспектор в ГД М., Ц., да декларира носените от нея лични вещи, стоки и валутни 

ценности. Твърди, че е декларирала превозване на различни стоки. Отбелязва, че и е 

извършена щателна митническа проверка от посочените служители, които не констатирали 

отклонения от устно заявените обстоятелства. Допълва, че по време на проверката към тях 

се присъединила непознато за нея лице Я.А., която  въпреки приключилата проверка и 

заявеното от митническите служители за липса на нарушения прегледала отново закупените 

от нея вещи след което се обърнала към митническите инспектори с въпрос „какво чакате, 

отнемайте“. Заявява, че при зададен от нея въпрос какво следва да се отнеме и на какво 

основание, кое е нарушението, А. се обърнала към нея с думите да не говори много, като 

разпоредила да изчака до приключване на контролните действия. Допълва, че моторното й 

превоззно средство също било отклонено за извършване на щателна митническа проверка . 

Пояснява , че предвид факта, че от много часове чакала да премине проверка, първо 

на турска страна и после на българска страна, помолила да бъде упътена и да й бъде оказан 

достъп до тоалетна , вода и храна, докато чака изготвянето на документите за задържаните 

стоки, които разпоредила А., но и било заявено да изчака приключването на контролните 

действия и да не напуска територията на Митнически пункт Л.. Жалбоподатеката твърди, 

че поради появило се здравословно неразположение и физиологични нужди решила да не 

спази разпореждането и посетила близкият до МП Л. магазин с където успяла  да ползва 

тоалетна, закупи вода и кафе. Заявява, че била потърсена в  магазина от проверяващия 

митнически инспектор,  който я уведомил , че е търсена от  началничката Я.А.. Твърди, че 

влизайки в кабинета, Я.А. започнала да крещи: „ей сага ще видиш ти", като и заявила, че 

ще направи личен обиск, за което я отвела в друга стая,  което счита за грубо нарушение на 

правилата. Е.П. твърди, че лично А. проверила цялото и тяло чрез опипване, след което 

казала: „на голо, сваляй панталоните и долното бельо, ще бъркаме". Пояснява, че отказала 

да изпълни това разпореждане като заявила, че личният обиск е неправилно и необосновано 

извършен и ако А. има съмнения за укриване на вещи в тялото да  бъде разпоредено  

премине на рентген. Заявява, че била повикана полицай жена, която извършила личен обиск 

на П., като при този личен обиск липсвал елемента на опипване. Твърди, че от Я.А. отново 

било разпоредено сваляне на бельо, но полицаят отказал с аргумент, че не намира основания 

за такава проверка. Заявява, че от Я.А. й наредила да изчака до лекия автомобил като 

направила, следния коментар: „да те видя сега какво ще си купиш, като ти взех парите".  

Пояснява , че след около три часа чакане била принудена да вложи отнетите суми в 

находяща се в МП Л. банка, въпреки молбата да ги вложи в друга банка извън МП Л.. 

Заявява, че напуснала митнически пункт Л. унижена, обругана, лишена от основни 

права с отказан достъп до тоалетна, вода и храна, без формално да е задържана, с чувство 

за безсилие от превишаването на служебните задължения на служител  Я.А., за която счита, 

че в разрез с процедурите за митническа проверка е задържала неправомерно личните й 

вещи. 
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Счита, че е станала жертва на дискриминация по признак „лично положение" и 

„имуществено положение" /доколкото разполага с доходи близки до минималната работна 

заплата/ под формата на пряка дискриминация.  

Ответната страна Агенция М. представлявана от Г.К., директор на Агенция „М.“ 

представя становище за неоснователност на подадената жалба, като в становището се сочи, 

че е възложена на Инспектората в Агенция „М." извършване на проверка по случая, които 

констатации от извършена проверка са изложени в докладна записка, per. № 32- 

312069/30.10.2019 г. на Ц.. Сочи се, че събраните в хода на извършената проверка писмена 

информация и документи не потвърждават твърденията на Е.П. както и че служителите на 

МП Л. са извършили вменените им от закона контролни действия точно и с нужния 

професионализъм. 

Ответната страна Я.А. оспорва изложените твърдения за непрофесионално и грубо 

отношение и осъществяване на дискриминация. Счита отправените обвинения от Е.П. за 

дискриминация по признак „лично положение“ и „имуществено състояние“ за 

неоснователни. Заявява, че при извършването на проверката не е нарушено правото на 

лицето на равно третиране, тъй като извършените контролни действия са в правомощията 

на митническите служители и осъществени съобразно длъжностната характеристика на 

старши инспектор в Агенция "М." без да се основават на лично отношение към лицето. 

Относно имущественото положение на Е.П. и нейните доходи, заявява, че такава 

информация не й е била известна , не знае и не предполага какво е финансовото й състояние, 

и не е оказало влияние на предприетите действия. 

Заявява, че на лицето Е.П.П. не е отказан достъп до санитарен възел, тъй като в МП 

Л. е изградена самостоятелна сграда, находяща се в непосредствена близост до трасе 

„Входящи леки автомобили и автобуси", където се извършила митническата проверка на 

лицето, която е била със свободен достъп за ползване. 

Смята твърденията, на Е.П.П. за отказ от покупка на кафе за абсолютно 

неоснователни, тъй като всички контролни действия се извършват в присъствието на 

проверяваното лице и същото не следва да напуска територията на митническия пункт 

преди тяхното приключване. В заключение заявява, че всички описани контролни действия 

са извършени в присъствието на свидетелите Д.М.Б. - старши инспектор в ГД М., Ц., Л.А.Ц. 

- старши инспектор в ГД М., Ц. и П.Ч. - служител на Главна дирекция Г., които прилага и 

които според ответната страна потвърждават, несъстоятелнстта на отправените обвинения 

от страна на Е.П. за грубо и унизително отношение. Заявява, че е спазвала позволените й от 

закона действия, без да превишава възложените й по закон права на митнически служител.  

Въз основа на приложените писмени доказателства, обяснения на страните и 

доказателства събрани в хода на откритото заседание, Комисията прие за установено 

следното: 

Жалбоподателката Е.П. излага оплаквания за осъществена дискриминация спрямо 

нея от страна на митнически служител Я.А. - старши инспектор в Териториална дирекция 

(ТД), на Агенция „М.“, ТД Ю. по признаци „лично положение“ и „имуществено състояние“ 

изразяваща се в неетично и унизително отношение спрямо нея при извършена митническа 

проверка на МП „Л.“. 

Безспорно се установи, че на 30.08.2019 г. на МП „Л.“, на трасе „Входящи леки 

автомобили и автобуси"“ жалбоподателката Е.П.П. пристигнала с лек автомобил  от 

Република Турция за Република България. Видно от събраните доказателства,  по метода на 

анализ на риска лекият автомобил на жалбоподателката е селектиран за извършване на 

митническа проверка.  
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Безспорно е, че от страна на митническите служители Д.М.Б. - старши инспектор в 

ГД М., Ц. и Л.А.Ц. - старши инспектор в ГД М., Ц. е отправена покана към Е.П.П. за 

деклариране на носените от нея лични вещи, стоки и валутни ценности. Безспорно е, че в 

отговор Е.П. декларирала превоз на стоки за бита и девет кутии цигари без български 

акцизен бандерол марка „M.".  

Установи се, че  в изпълнение на чл.16, ал.1, т. 1 от Закона за М. съгласно който при 

изпълнение на служебните си задължения митническите органи имат право да извършват 

проверки, свързани с митническия надзор и контрол на стоки, превозни средства и лица в 

зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, на жалбоподателката е 

извършена митническа проверка. В хода на митническата проверка е установено , че  

превозваните от жалбоподателката стоки са в търговско количество и задържани с Разписка 

№ 0148039/30.08.2019 г. и опис към нея, включително седем кутии цигари без български 

акцизен бандерол марка „M.", задържани за митническо оформяне с Разписка № 

0148040/30.08.2019 г. на основание чл. 15, ал. 2, т. 9 от Закона за М. чл. 229, ал. 1 от Закона 

за М. и чл. 41 от Закона за административните нарушения и наказания, съгласно които 

митническите органи задържат стоки и/или парични средства във всички случаи, 

предвидени със закон, с разписка по образец, утвърден от министъра на финансите и имат 

право да изземват и задържат стоките - предмет на митническо нарушение, преносните, 

превозните и други средства, послужили за тяхното укриване, внасяне или изнасяне от 

страната, веществените доказателства, необходими или свързани с процедурата на 

разследване, както и стоки и суми за обезпечаване на евентуални вземания по съставения 

акт.  

Съгласно разпоредбата на чл. 41 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за 

установяване системата на Общността за митнически освобождавания, чл. 58, ал. 4 от 

Закона за данък върху добавената стойност и чл. 51а от Правилника за прилагане на Закона 

за данък върху добавената стойност, според които се допуска освобождаване от заплащане 

на ДДС и вносни мита на стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници, които нямат 

търговски характер, до определени парични прагове и количествени лимити за „внос с 

нетърговски характер“ се счита вносът, който отговаря кумулативно на следните условия: 

• Състои се изключително от стоки за лична или семейна употреба на пътниците; 

• Видът или количеството на стоките не са такива, че да предполагат внос с 

търговска цел; 

• Не се извършва редовно. 

 В хода на граничната проверка е установено, че поради редовния характер на 

пътуване до Република Турция (съгласно паспорт № 385931435, изд. на 03.04.2019 г. на 

лицето) и търговското количество на превозваните стоки, същите не отговарят на условията 

за „внос с нетърговски характер", поради което били задържани с гореописаните разписки 

за последващо митническо оформяне. Установено е също, че след проверка в системата на 

С. и в модул „А.“ в система Б. за установяване на предходни нарушения при проверката е 

констатирано, че лицето Е.П.П. има предишни нарушения и съставени актове за 

установяване на административни нарушения, включително нарушения за контрабанда по 

чл. 233, ал. 3 във връзка чл. 233, ал. 1 от ЗМ, като един от тях за открити по тялото на лицето 

облепени с тиксо цигари K. 20/двадесет/кутии без акцизен бандерол.  

  Видно е, че в изпълнение на разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 9 от Закона за М. в 

съответствие с чл. 266, ал. 3 и ал. 4 от ЗМ, която регламентира, че при изпълнение на 

служебните си задължения митническите органи имат право да извършват личен преглед 

на лица, преминаващи държавната граница е извършен личен преглед на горепосоченото 
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основание на жалбоподатеката, в присъствието на служител ГД ГП П.Ч. , за който е 

съставен Протокол за личен преглед №75/30.08.2019 г. При извършения личен преглед са 

открити парични средства , която сума , установена при извършения личен преглед - общо 

в размер на 728.00 лв. /седемстотин двадесет и осем лева/ е внесена в банка от лицето Е.П.П. 

с вносна бележка № АВ-9381/30.08.2019 г. по сметка на Териториална дирекция Ю. за 

обезпечаване на евентуални вземания по АУАН 2271/30.08.2019 год. на основание чл. 229, 

ал.1 от Закона за М.. Видно от приложните доказателства , за противопоставяне на 

митническите органи при изпълнението на служебните им задължения на основание чл.238, 

ал.2 от Закона за М. на лицето Е.П. е съставен АУАН 2271/30.08.2019 год. на основание 

чл.238, ал.2 от Закона за М., във връзка с чл. 230 от Закона за М., съгласно който за всеки 

случай на нарушения се съставя акт от митническите органи и се наказва лице, което се 

противопоставя на митническите органи при изпълнението на служебните им задължения. 

 С писмо с per. № 32-257602/05.09.2019 год. на директора на Териториална 

дирекция Ю. АУАН № 2271/30.08.2019 год. срещу жалбоподателката Е.П.П., ведно с 

приложените към преписката документи са предадени на началник отдел „М.” за 

предприемане на действия за издаване на наказателно постановление на основание чл. 231 

от Закона за М. и съгласно разпоредбите за производството по налагане на 

административните наказания от Закона за административните нарушения и наказания. 

Срещу жалбоподателката Е.П.П. е образувано административнонаказателно производство 

№ 2321/2019 год. по описа на отдел "М. Ю.". 

 В настоящия случай анализирайки действията на служителя Я.А. - старши инспектор 

в Териториална дирекция (ТД), на Агенция „М.“, ТД Ю. във връзка с оплакванията на 

жалбоподателката за дискриминация при извършена митническа проверка, настоящият 

състав счита, че ответната срана е действала в изпълнение на служебните си задължения 

при осъществяване на контролна дейност, в рамките на нормативно установените 

задължения по длъжностна характеристика, в изпълнение на законови определени 

изисквания, поради което твърдението на жалбоподателката за наличието на субективен 

фактор при извършената гранична проверка от страна на служителя  Я.А. и превишаване на 

служебните й задължения, настоящият състав счита за неоснователни и недоказани. 

Настоящия състав счита предприетото от страна на ответната страна Я.А. поведение спрямо 

жалбоподателката имащо за цел осъществяване на митнически контрол не може да се 

приеме за накърняване на достойнството и създаване на враждебна, обидна и 

застрашителна среда.  

 При събраните доказателства настоящия състав не би могъл да приеме, че ответната 

страна Я.А. се е възползвала от служебното си положение, за да постави жалбоподателката 

в унизителна среда, застрашавайки собственото й достойнство. Този извод се налага  и от 

анализа на приложение по преписката докладна записка с рег.№ 32-312069/30.10.2019 г.на 

Ц. от извършена проверка от Инспектората на Агенция М.., както и от  приложените по 

преписката писмени обяснения на участващите в митническата проверка служители (Д.Б. и 

Л.Ц. и сведение от мл. инспектор П.Ч.) което опровергава твърдението за грубо и 

унизително отношение. 

На следващо място за да се приеме, че от страна на ответната страна е осъществена 

дискриминация е необходимо да се установи, че жалбоподателката е третирана по – 

неблагоприятно на основание някой от признаците, посочени в разпоредбата на чл.4, ал.1 

от ЗЗДискр., отколкото е третирано, било е третирано или би било третирано друго лице 

при сравними сходни обстоятелства.  
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Относно признакът „лично положение“ следва да се отбележи, че като признак сам 

по себе си предполага наличие на конкретен, обективен различен, определящ, значим и 

индивидуализиращ лицето белег, именно въз основа на който, лицето е поставено в по-

неблагоприятно, неравностойно положение в сравнение с друго лице, което се намира в 

сходно положение, но не притежава този белег.  

Не се събраха доказателства и жалбоподателката не сочи за особени характеристики 

на личността й ( качества и особености ), които да са повлияли на процедурите за 

митническа проверка и извършените спрямо нея митнически контролни действия. 

Жалбоподатеката счита, че е осъществено спрямо нея неравно третиране по признак 

имуществено състояние, доколкото разполага с доходи близки до минималната работна 

заплата.  

В тежест на жалбоподателката е с оглед разпоредбата на чл.9 от ЗЗДискр. да 

представи факти, от които може да се направи извод за наличие на дискриминация, в 

настоящия случай, доказателства във връзка с твърденията за дискриминация по признак 

„имуществено състояние“ от които може да се направи извод, че е налице дискриминация, 

в настоящия случай, че ответната страна е проявила дискриминационно действие, във 

връзка с посочения признак. 

В производството не се събраха доказателства, обосноваващи извод за нарушение на 

разпоредбите на ЗЗДискр. от страна на Агенция „М.“, а  именно за извършена пряка или 

непряка дискриминация на основата на защитения признак „лично положение“ и 

„имуществено състояние“ по отношение на Е.П..  
Предвид гореизложеното Петчленен разширен заседателен състав на Комисия за 

защита от дискриминация на основание чл. 65, т.1 от ЗЗДискр.  

 

                        Р Е Ш И : 

 

УСТАНОВЯВА, че спрямо Е.П.П. от гр. С.,  от страна на Я.О.А. - старши инспектор 

в Агенция М., ТД Ю., МП Л.,  не е осъществена дискриминация по смисъла на чл.4, ал.2 от 

ЗЗДискр по признак „лично положение“ и „имуществено положение“. 
УСТАНОВЯВА, че от ответната страна Агенция „ М.“ представлявана от директора 

Г.К. не е осъществено нарушение на чл.4, ал.2  от ЗЗДискр. по признак „лично положение“ 

и имуществено положение спрямо Е.П.П. от гр. С.. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх.№44-00- 3102/03.10.2019г. по описа на КЗД, 

подадена от Е.П.П. от гр. С. , чрез адв. Т.Т.. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

                                       /Н.А. /                      

                                                ЧЛЕНОВЕ:  
                           .......................................................... 

                                                           /З.Д. /     

                                     
                   …………………………………. 

/Б.Х./      
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                     …………………………………. 
          /О.К./     

 

 

                         …………………………………. 

                      / П.К. / 


