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Р ЕШ Е Н И Е 

 

                                   № 718 

 

          гр. София, 04.10.2021 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 
Петчленен разширен заседателен състав по чл.48, ал.2, т.3 от Закона за защита от дискриминация, 

, в състав :  

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:С.С.    

                                                   ЧЛЕНОВЕ: Б.Х.    

                                           С.Й. 

                  П.К. 

                  З.Д. 

 

разгледа докладваната от Б.Х. преписка №427/2020 г. и за да се произнесе взе предвид 

следното: 

Производството по преписка №427/2020 г. е образувано с Разпореждане № 751/10.06.2020 

г. по жалба с вх.№ 44-00-1510 от 04.06.2020 г. от М.Н.П. от гр. С.. 

С оглед изложените в жалбата оплаквания за дискриминация по признаци „обществено 

положение” и „лично положение“, преписката е разпределена за разглеждане от Петчленен 

разширен заседателен състав на КЗД.  

Жалбата отговаря на изискванията на чл.51 от Закона за защита от дискриминация 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. 

Надлежни страни по преписката са : 

2.1.М.Н.П., в качеството на жалбоподател с адрес на призоваване: гр. С., ***; 

2.2.М., представляван от м. на Република България, Б.Б., с адрес: гр.С., ***, в качество на 

ответната страна. 

2.3. М. на Република България, в качеството на ответна страна, с адрес на призоваване: гр. 

С., ***. 

В жалбата си М.П. излага оплаквания за осъществена дискриминация спрямо нея по 

признаци „лично положение и обществено положение“ във връзка с Решение № 257 от 14.04.2020 

г. М. за одобряване на Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени 

от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 (Програмата), съгласно 

приложение към решението, с бюджет 200 млн. лева.  

Пояснява, че програмата е кризисна мярка в защита на самоосигуряващите се лица и наетите 

по трудово правоотношение лица в условия на извънредно положение, по която единствена мярка, 
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като лице на трудов договор, кандидатствала да получи защита в условията на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

Отбелязва, че като основен основополагащ принцип на Програмата е посочено „Създаване 

на оптимални условия за равен достъп на Правоимащите лица до целевото кредитиране по 

Програмата, чрез търговските банки, които сключат финансови споразумения с Б.“. 

 Пояснява, че в приложението към Решение № 257 от 14.04.2020 г. са посочени условията и 

реда за финансиране на отговарящи на определени условия физически лица, лишени от 

възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 , респективно - от обявеното с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение, а именно:  

(а) При липса на друга причина, освен Пандемията, респективно извънредното положение, 

лицето преустановява полагането на възмезден труд за своя работодател и е в неплатен отпуск; 

(б)  Лицето е страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца, преди започване 

ползването на неплатен отпуск; 

 (в) Лицето не получава възнаграждение по други трудови правоотношения; 

 (г) Лицето има отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който 

ползва неплатен отпуск;  

 Заявява се, че са посочени и условия, на които трябва да отговарят самоосигуряващите се 

лица, за да бъдат подпомогнати по Програмата.  

 Отбелязва, че спрямо всички правоимащи лица са приети следните условия: 

 (а)   За правоимащото лице има платени осигурителни вноски; 

 (б)  Лицето ще възобнови упражняването на своята дейност, респективно ще се върне на 

същата работа, след прекратяване на неплатения отпуск. 

Заявява се, че съгласно регламентирания Рамков механизъм за отпускане и управление на 

кредитите правоимащите лица (на трудов договор) кандидатстват в избрана от тях ТБ- партньор, 

като прилагат всички документи, от които се установява, че отговарят на условията за допустимост 

за кредитиране по Програмата, а именно:  

Валиден документ за самоличност;  

Данни за работодателя и за сключения трудов договор;  

Справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад; 

Искане за кредит по образец на Б,, в което се описва размера на кредита, исканите гратисен 

период и погасителен план; 

Декларация, че лицето е в неплатен отпуск, в следствие на Пандемията, респективно в 

следствие на Извънредното положение като началната дата на неплатения отпуск, трябва да е след 

08.03.2020 г.; 

Декларация от Правоимащото лице за временно спряна (изцяло или частично) дейност на 

работодателя му, което е последица от Пандемията, респективно Извънредното положение; 

Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение; 

Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови 

прекъснатата дейност - за самоосигуряващите се лица; 

Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се 

лице) има платени осигурителни вноски; 

Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита не се възползват и от друга мярка, 

осигурена от държавата за физически лица, във връзка с пандемията. 

Посочва, че от 14.03.2020 г., поради обявеното с решение на Народното събрание извънредно 

положение, (Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването) е в неплатен 

отпуск поради затваряне на обекта, в който работи. Уточнява, че на 27.04.2020 г., в качеството й на 

лице, работещо по трудов договор, кандидатствала пред „О.“ АД за отпускане на потребителски 
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кредит в размер на 4 500 лева по Програмата, като депозирала изискуемите от банката документи. 

Допълва , че на 29.04.2020 г. по телефон била уведомена, че не е одобрена поради което на 

04.05.2020 г. депозирала молба за получаване на изричен писмен отказ с посочване на причината, 

поради която не е одобрена. Отбелязва, че на 11.05.2020 г. получила писмо с изх. № В134/11.05.2020 

г. от „О.“, с което е информирана, че „единият от задължителните критерии е, да бъдат внесени 

всички осигурителни вноски за 2020 г. към момента на кандидатстване на кредит.“. 

Заявява, че на 11.05.2020 г., в качеството на лице, работещо по трудов договор, 

кандидатствала пред „И.“АД за отпускане на потребителски кредит в размер на 4 500 лева по 

Програмата. На 12.05.2020 г. по телефон била уведомена, че поради лоша кредитна история кредит 

не може да й бъде отпуснат от „И.“АД. Заявява, че след подадена на 15.05.2020 г. от нейна страна 

молба, била поканена на среща, на която била уведомена, че искането й ще бъде преразгледано. 

Заявява, че за времето до 01.06.2020 г. кредит от „И.“АД не й е отпуснат . 

Допълва, че на 12.05.2020 г. от ТД С. на НАП й била издадена Справка - данни за 

осигуряването по ЕГН за период 01.09.2019 г. до 30.04.2020 г. от която е видно, че не е с прекратено 

осигуряване. 

Отбелязва се, че на основание чл. 10 от КСО и чл. VI от Трудов договор № 00109 от 

04.06.2018 г. осигуряването й е възникнало от 05.09.2018 г., за който ден са внесени дължимите 

осигурителни вноски и продължава към 11.05.2020 г. - датата на писмения отказ на „О.“ АД, т.к. 

упражняването на трудовата дейност не е прекратено. Уточнява, че не е налице прекъсване на 

осигуряването  й в хипотезата на чл 10, ал. 2 от КСО. 

Счита, че като лице работещо по трудово правоотношение на основание договор сключен по 

реда на Кодекса на труда, задължението за внасяне на вноските е вменено на работодателя, който е 

длъжен да внася осигурителните вноски по сметките на компетентната ТД на НАП.  Счита, че 

отговорността за удържане и внасяне на осигурителни вноски e вменена на работодателя и такава 

отговорност не следва да се търси от работника и съответно не може да му бъде вменена 

Като лице, работещо по трудов договор, което не е законово задължено да внася 

осигурителни вноски, счита, че с условието да има платени осигурителни вноски, за да бъде 

подпомогната по Програмата, се нарушават правата й гарантирани от Закона за защита от 

дискриминация, като счита, че спрямо нея е налице тормоз и дискриминационно третиране, 

основано на белезите по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация - лично или обществено 

положение. Счита, че като лице работещо по трудов договор е поставена в по- неблагоприятно 

положение в сравнение със самоoсигуряващите се лица с оглед на невъзможността да бъде 

подпомогната по програмата за кредитиране. 

М., представляван от М. на Република България чрез процесуален представител юрисконсулт 

В.Д., и Министърът на *** оспорват подадената жалба като неоснователна като представят Решение 

№408 на М. за изменение на Решение №257 на М. от 2020г. за одобряване на Програмата за 

гарантиране на безлихвени кредити в защита на лица, лишени от възможността да полагат труд 

поради пандемията от COVID-19 и административната преписка към решението, включваща 

протокол от извънредно заседание на м., писмо от главния секретар на М. с приложен към него 

доклад от министъра на *** до М., проект на решение, финансова обосновка.Уточнява се, че са 

въведени промени и допълнения в програмата с цел осигуряване по-голяма възможност и достъп на 

физически лица до осигуреното по програмата финансиране. 

 След като прецени в съвкупност и поотделно събраните по преписката доказателства, 

настоящият заседателен състав намира за установени следните обстоятелства:  

 Безспорно се установи, че към момента на завеждане на жалбата пред КЗД за  правоимащите 

лица за целевото кредитиране по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, 

лишени от възможността да полагат труд поради Пандемията от COVID-19 са въведени условия за 
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допустимост за кредитиране, сред които е и следното условие: декларация, че за лицето има платени 

осигурителни вноски. 

 Установи се, че жалбоподателката М.Н.П. е кредитоискател по Програмата за гарантиране 

на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията 

от COVID-19, в качеството на лице, работещо на трудов договор. Доказателствата по преписката 

сочат, че искането на жалбоподателката за кредит по Програмата е подадено до „О.“ АД на 27.04.2020 

г., като същото не е одобрено от банката. Мотивът за отказа е неизпълнение на едно от изискванията 

на Програмата, а именно: за лицето да са платени осигурителните вноски, към датата на подаване на 

искането за кредит, съгласно т. 2, буква „ж“ - „За правоимащото лице да има платени осигурителни 

вноски“.  

Установи се, че на 11.05.2020г. М.П. е кандидатствала за отпускане на кредит по Програмата, 

в „И.“ АД, което искане за кредит не е одобрено по причина - „лоша кредитна история“. След 

подаване на последваща молба от жалбоподателката до „И.“ АД и проведена писмена 

кореспонденция между „И.“ АД и „Б.“ АД с писмо № 03511/19.05.2020 г. на изпълнителния директор 

на „Б.“ АД е изразено становище, че влошената кредитна история не е основание за отказ от 

финансиране, в случай че лицето отговаря на останалите изисквания на Програмата, поради което 

искането за кредит на М.П. е преразгледано и одобрено.  

 Видно от събраните по преписката доказателства от ТД С. на НАП е издадена Справка - 

данни за осигуряването на жалбоподателката по ЕГН за период 01.09.2019 г. до 30.04.2020 г. от 

която е видно, че жалбоподателката не е с прекратено осигуряване. 

 Установи се, че на основание чл. 10 от КСО и чл. VI от Трудов договор № 00109 от 

04.06.2018 г. осигуряването на М.П. е възникнало от 05.09.2018 г., за който ден са внесени 

дължимите осигурителни вноски и продължено към 11.05.2020 г. - датата на писмения отказ на „О.” 

АД, т.к. упражняването на трудовата дейност не е прекратено, т. е не е налице прекъсване на 

осигуряването  на жалбоподателката в хипотезата на чл 10, ал. 2 от КСО.  

 Установи се, че на 02.06.2020 г. между М.П. и „И.“ АД е подписан договор за кредит, в 

размер на 4 500 лв., на 09.06.2020 г. кредитът е включен в специално създаден за Програмата 

гарантиран портфейл, като същият е усвоен изцяло. 

 Доказателствата по преписката сочат, че към настоящия момент с Решение № 408 от 

19.06.2020 г. на М. е изменено Решение №257/2020 г. за одобряване на Програма за гарантиране на 

безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията 

от COVID-9, като са въведени промени и допълнения в Програмата, с цел осигуряване по-голяма 

възможност и достъп на физическите лица до осигуреното от държавата финансиране, като една от 

съществените промени е създадената възможност за предоставяне на кредит и на лица, с декларирани 

от работодателя, но неплатени от осигурителни вноски (т.2, буква „а“ от Програмата - „За 

правоимащото лице има декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца 

преди кандидатстването му за кредит".) По същество изложените в жалбата оплаквания касаят 

уредбата регламентираща целевото кредитиране по Програмата за гарантиране на безлихвени 

кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-

19.  

  С оглед изложените от жалбоподателката оплаквания за разлика в третирнето на 

правоимащите лица до целево кредитиране, настоящия състав следва да отбележи,  че за целта на 

производството пред Комисията за защита от дискриминация следва да се извърши сравнение между 

положението на лицата наети по трудово правоотношение от една страна и положението на 

самоосигуряващите се лица които желаят да получат финансиране поради липсата на възможност да 

полагат труд поради пандемията от COVID-19. 
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По преписката не се спори, че съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО) всяко лице, 

което упражнява трудова дейност, подлежи на осигуряване в страната, като за лицата, работещи по 

трудов договор съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 3 и 5 и чл.7 от КСО осигуровките се дължат от 

работодателя който е задълженото лице, което следва да внесе осигуровки в полза на бюджета на 

Държавното обществено осигуряване. 

 Според постоянната съдебна практика на С. , сега Съда на ЕС, дискриминация е налице при 

прилагането на различни правила към сходни положения или при прилагането на едно и също 

правило към различни положения.1 Заради това принципът за равенство в третирането изисква 

еднаквите случаи да бъдат третирани по един и същ начин и забранява сходното третиране на 

различни случаи. Следователно забраната за дискриминация не позволява две различни групи в 

различно положение да бъдат третирани по сходен начин. Дискриминацията представлява 

неправомерно действие, в което могат да бъдат разграничени следните елементи 2: различно отнасяне 

( отношение ) към еднакви случаи;Разликата да няма правомерна цел ( без обективно и разумно 

основание); Липса на пропорционалност на използваните средства и представлявана цел. Това са 

минимално необходимите критерии, на които следва да отговаря едно поведение, за да бъде 

квалифицирано като дискриминация, т. е за да обори презумцията за наличие на дискриминация, 

следва да се обоснове, обективира оправданост на съществуващото неравенство. В тази връзка следва 

да се посочи законна цел или законни цели, които се преследват, посредством конкретна мярка, както 

и да представят аргументи и доказателства за пропорционалност на мярката.  

 Към момента на разглеждане на преписката от КЗД е налице различие в положението на 

лицата наети по трудов договор и самоосигуряващите се лица, което изключва да са в сравнимо 

сходно положение. Съгласно разпоредбите на КСО самоосигуряващи се лица са лицата: 

регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, 

упражняващи трудова дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски 

дружества и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат 

по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; земеделските 

стопани и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред. Видно е , че задължението за 

внасяне на осигурителните вноски е за самоосигуряващите се лица и възниква от деня на започване 

или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. 

Видно е, че във първата група лица, попада жалбоподателката, която от 05.06.2018 г. работи по 

безсрочен трудов договор № 00109 от 04.06.2018 г. сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса 

на труда със  „С.“ ЕООД, който трудов договор № 00109 от 04.06.2018 г. към момента за 

кандидатстване за отпускане на потребителски кредит не е прекратен. Видно е, че М.П. не е одобрена 

от екипа на „О.“ АД поради липса на внесени всички осигурителни вноски за 2020 г. към момента за 

кандидатстване за кредит, което задължение е вменено на работодателя на лицата работещи по 

трудово правоотношение. Ето защо, настоящият състав приема, че изискването на Програмата към 

лицата да са с платени осигурителни вноски към подаване на искането за кредит, без да се прави 

разграничение на упражняваната трудова дейност и задължението за внасяне на осигурителни вноски  

представлява по-неблагоприятно третиране по смисъла на чл.4, ал.3 от ЗЗДискр. по признак „лично 

положение”. Настоящият състав счита, че „правото на труд и неговото конкретно упражняване е 

част от съдържанието на признака „лично положение” по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр.”. 
Подобна теза се съдържа и в Решение № 3416 от 16.03.2010 г., постановено от Тричленен състав на 

Върховния административен съд, което е потвърдено с Решение № 8383 от 22.06.2010 г. на Петчленен 

състав на ВАС. Доказателствата по преписката сочат, че към настоящия момент  с Решение №408 на 

                                                           
1 Решение на Съда на ЕО от 30 юни 1998 г. по дело C- 394/96, пар. 30; 
2 виж. Решение по гр. дело 2860/06 г. на СРС  
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М. за изменение на Решение №257 на М. от 2020г. за одобряване на Програмата за гарантиране на 

безлихвени кредити в защита на лица, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията 

от COVID-19 са въведени промени и допълнения в програмата с цел осигуряване по-голяма 

възможност и достъп на физически лица до осигуреното по програмата финансиране, като 

изискването оносно лицата на трудов договор е да са декларирали и/ или платени осигурителни 

вноски , дължими за периода на трудовото правоотношение  след 01.02.2020 г. включително. 

 Настоящият състав отчита усилията на екипа на министъра на *** за въвеждане на 

оптимални условия за равен достъп на правоимащите лица до целево кредитиране в момент на 

здравна и икономическа криза като последица от Пандемията. Съставът намира, че това е израз на 

намеренията на това ведомство за законосъобразност, но и на коректност на действията му спрямо 

нуждаещите и засегнатите от икономическите последствия от Пандемията български граждани, 

лишени от възможността да полагат труд. Въпреки това е факт, че  е настъпил период на 

невъзможност за подпомагане на лица като жалбоподателката, чиито осигурителни вноски не са 

платени от работодателя.  

 Предвид констатацията на решаващия състав за възстановяване на принципа на равенство в 

третирането спрямо лицата работещи по трудово правоотношение настъпило по време на 

производството пред КЗД с изменение на условията за отпускане на кредит като е предоставена 

възможност за представяне на кредит на лица с декларирани от работодателя, но неплатени 

осигурителни вноски, то съставът намира, че искането на жалбоподателката досежно прекратяване 

на нарушението на практика е удовлетворено, поради което счита, че жалбата следва да бъде оставена 

без уважение в тази й част. Що се касае до периода на доказаната невъзможност за подпомагане на 

лицата, чиито осигурителни вноски не са платени от работодателя то настоящият състав счита, че с 

цел предотвратяване на евентуално бъдещо нарушение на антидискриминационното 

законодателство, следва да бъде постановена ПАМ на министъра на ***, с която същият да бъде 

задължен да предприема своевременно мерки, необходими за осъществяване равен достъп за целево 

кредитиране на лица лишени от възможност да полагат труд поради Пандемията от  COVID-19 . 

 Предвид горното и на основание чл. 65 във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 2 и чл. 47, т.1-4 от 

Закон за защита от дискриминация, Петчленен разширен заседателен състав на Комисията 

                                     РЕШИ: 

 

УСТАНОВЯВА, че за периода от 14.04.2021 г. до 19.06.2021 г. с въвеждане на условие за 

платени осигурителни вноски в Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на  хора, 

лишени от възможността да полагат труд поради Пандемията от COVID-19 одобрена с Решение 

№257 на М. от 2002 г. спрямо лицата, които са наети по трудово правоотношение каквато е 

жалбоподателката М.П. е извършена дискриминация по смисъла на чл.4, ал.3  от ЗЗДискр. по 

признак “лично положение”. 

 

ОСТАВЯ жалбата без уважение в частта относно искането за преустановяване на 

нарушението поради констатирано такова считано от от 14.04.2021 г. до 19.06.2021 г. 

 

ПРЕДПИСВА на министъра на *** да предприема необходимите мерки,, необходими за 

осъществяване равен достъп за целево кредитиране на лица лишени от възможност да полагат труд 

поради Пандемията от  COVID-19 . 
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Настоящото решение може да бъде обжалвано чрез Комисията за защита от дискриминация 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването 

му пред административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на 

органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или 

седалището на жалбоподателя. 

 

 

 

 

 

 

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

                          /С.С. /  

 

 

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

                               / Б.Х. / 

 

 

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

                    /    С.Й.   / 

 

 

        ………………………………………….. 
                                                                                                                             / З.Д. /  

                                                                                                                                     

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

                                                                                                                    / П.К.  / 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


