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        РЕШЕНИЕ  

 

             №805 

         гр. София, 02.12.2021 г.  

      

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ на Република България – 

Петчленен разширен заседателен състав по чл. 48, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация,  

в състав:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С. 

ДОКЛАДЧИК: Б.Х. 

      ЧЛЕНОВЕ: З.Д. 

                 С.Й. 

                 Н.А.1 

на свое заседание разгледа заседание докладваната от  Б.Х. преписка № 64 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

  Производството по преписка №64/2020г. е образувано с разпореждане №192/27.03.2020г. 

на председателя на Комисията за защита от дискриминация по жалба с вх.№44-00-

969/25.03.2020г. по описа на КЗД, подадена от А.Б.Б. срещу В.И.Г. – министър на *** на 

Република България.  

  Предвид оплакванията за евентуално по-неблагоприятно третиране, осъществено чрез 

тормоз по смисъла на § 1, т.т. 1, 7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1 във вр. с чл. 5 от 

ЗЗДискр. по признаци „лично положение“ и „обществено положение“, преписка №64/2020 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.  

І. Надлежни страни по преписката са:  

1. ЖАЛБОПОДАТЕЛ: 

1.1. А.Б.Б., с адрес: гр. С., *** и чрез процесуален представител А.Ч., АК – Р., с адрес за 

кореспонденция:  гр. С., ***;  

2. ОТВЕТНА СТРАНА: 

2.1. В.И.Г., заемал поста министър *** на Република България в процесният период,  с 

адрес за призоваване гр. С., *** и чрез процесуален представител - адв. К.К., *АК,   на служебен 

адрес на кантората: гр. С., ***. 

         ІI. Оплаквания в инициативния документ.  

В инициативният документ с вх. №44-00-969/25.03.2020г., се посочва, че на 24.03.2020 

г. по време на пресконференция в М. за икономическите и социални мерки, които се 

                                                           
1 На основание заповед № 12-11-1887 от 31май 2021 г., подписана от председателя на Комисията за 

защита от дискриминация, Н.А. замества П.К., като член на състава в настоящото заседание. Копие от 

заповедта се прилага към протокола./ 
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предприемат от правителството за борба с последиците от COVID-19, г-н В.И.Г. - министър на 

*** е казал следното: 

„Държавата не е създала социалната си система по повод на кризата. Имаме една 

доста модерна социална система, която разглежда всички възможни хипотези. Тези 

граждани, които до вчера са работили и имат осигурителен доход и осигурителен принос към 

системата, но работодателят ги е освободил, попадат веднага в обхвата на риска 

„безработица", който е покрит социално-осигурен риск, и то не за месец или два. Тези 

български граждани, които са социално слаби, продължават да се ползват от системата на 

социална закрила, която не съществува при и по повод на кризата. Тези български граждани, 

които заедно с работодателите си се опитат да запазят правоотношенията си в следващите 

няколко месеца, но по повод на кризата изпитват затруднения, техният работодател ще 

получи помощ от държавата, за да ги запази и за да получат 100% възнаграждения. Тези 

български граждани, които са маргинали и не попадат в нито една от описаните хипотези, 

те са социално изолирани и едва ли можем много да направим за тях; те по-скоро спазват 

препоръките на медицинския щаб“. 

Сочи се, че самоосигуряващите се лице не попадат в „нито една от описаните (от г-н 

В.Г.) хипотези“.  

Според отразеното в жалбата,  самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за 

социално осигуряване 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. 

А.Б.Б. отбелязва, че задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица 

възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до 

нейното прекъсване или прекратяване.  

Твърди се, че само действащите адвокати в Република България - самоосигуряващи се 

лица, са над 13 000. Независимо от получения през съответния месец доход, минималният 

размер на задължителните осигурителни вноски (за инвалидност поради общо заболяване, за 

старост и смърт), които внася всяко едно самоосигуряващи се лице в държавния бюджет е 

193.98 лева. 

По отношение на думата „маргинал“ е заявявено, че с нея се описва човек, който се 

намира на границата на различни социални групи, системи, култури, намиращ се под влиянието 

нa противоречащи си норми, ценности и т.н.; периферен, изхвърлен, на границата; нe 

достатъчно ангажиран или напълно изключен от дейността на социалните институции, 

икономически, културни, политически. Социалните науки смятат, че маргиналите са вид 

излишен материал на обществото, който изисква строг контрол, мониторинг и изисква 

изработване. Това е негативно явление на обществото, което показва неизправности, 

заболявания е рамките на обществото. 

Посочва се, че самоосигуряващите се лица са ангажирани от институциите да заплащат 

данъци, такси, осигуровки и т.н. и е недопустимо да бъдат характеризирани като маргинали, 

социално изолирани само защото нямат „работодател", който да ги е освободил или да изпитва 

затруднение по повод на кризата или не са социално слаби. 

Като самоосигурявящо се лице жалбоподателката счита, че с определянето й като 

„маргинал" и „социално изолирана" и изключването й от българската социална система г-н 

В.И.Г. - министър на финансите е нарушил правата й, гарантирани от Закона за защита от 

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

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

обществено положение“. 
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Възприема словесно изразеното от г-н В.И.Г. - министър на *** като накърняващо 

достойнството й, създаващо принизяваща, унизителна, обидна и застрашителна среда и 

подкопащо вярата й в добросъвестността и безпристрастността на държавните институции. 

Счита, че в момент на безпрецедентна здравна, социална и икономическа криза третирането й 

като излишна за обществото и поставянето й в особено неблагоприятно положение от страна на 

лице, заемащо висша публична длъжност, е безспорно нарушение на правото й на равенство 

пред закона и равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот. 

Моли да се образува производство и да се постанови решение, с което на основание чл. 

65, т. 1 и т. 2 от ЗЗДискр. да се установят извършени от г-н В.И.Г. – министър на *** спрямо 

нея, като самоосигуряващо се лице, прояви на дискриминация. 

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

Становища и постъпила информация  от ответната страна.  

Постъпило е становище с вх. № 90-17-23/23.06.2020 г. на В.И.Г. – министър на *** чрез 

главен юрисконсулт М.Ц.. 

В становището се представя следната хронология на публичните изяви на министъра на 

*** В.Г. във връзка с повишеното обществено внимание, породено от според него извадена от 

контекста на направено изявление дума „маргинал“ и последвалите коментари, увреждащи 

имиджа на министъра: 

1. По време на брифинг, проведен на 24.03.2020 г. в М., посветен на икономическите 

мерки, които ще бъдат предприети във връзка с извънредното положение заради коронавируса 

в страната, министърът на *** В.Г. отговаря на следния въпрос, зададен от журналист: „Хората, 

които остават без работа, и хората, които са безработни, за тях мисли ли се как да бъдат 

подкрепени?" 

Министър В.Г. заявява: „Държавата не е създала социалната си система по повод на 

кризата, имаме една доста модерна социална система, която разглежда всички възможни 

хипотези. 

Тези граждани, които до вчера са работили и имат осигурителен доход и осигурителен 

принос към системата, но работодателят ги е освободил, попадат веднага в обхвата на риска 

безработица. Рискът за безработицата е покрит, социално осигурен риск, и то не за месец 

или два. 

Тези български граждани, които са социално слаби граждани, продължават да се 

ползват от системата на социална закрила, която не съществува при и по повод на кризата. 

Тези български граждани, които заедно с работодателите си се опитат да запазят 

правоотношенията си в следващите няколко месеца, но по повод на кризата изпитват 

затруднения, техният работодател ще получи помощ от държавата, за да ги запази и да 

получат 100 % възнаграждение. 

Тези български граждани, които са маргинали и не попадат в нито една от описаните 

хипотези, те са социално изолирани и едва ли можем много да направим за тях. Те по-скоро 

спазват препоръките на медицинския щаб." 

Посочва се връзка към уебсайта на Б. с видеозапис на изказването: *** 

2. Сочи се, че във връзка с негативна обществена реакция, предимно в социалните мрежи, 

с тълкувания, че *** министър е обидил голям сегмент от български граждани, които се 

самоосигуряват или упражняват свободни професии, темата е била повдигната по време на 

негово гостуване в предаването „П." на Б., излъчено на 27.03.2020 г. На министъра е била 

предоставена възможност да изясни какво е имал предвид с думата „маргинал": 

„Водещ: Кои са маргиналите, на които не може да дадете нищо? 

В.Г. : Маргинал, ако търсим етимологията, обикновено това са хората, които са се 

самоизключили и нямат никаква връзка с държавата. 

Водещ: Питам Ви за Вашето прословуто изказване... 

https://bntnews.bs/news/premierat-pravitelstvoto-otdelva-poloviH-mlrd-lv-za-uvelichenite-razliodi-na-mz-mo-i-mvr-1045277news.html
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В.Г.: То, всъщност, се оказа прословуто неподозирано за мен, защото аз тогава визирах 

една група хора, които вероятно всеки от нас подозира, че съществуват, които нямат никаква 

връзка с държавата, те дори нямат лични карти. Това са хора, които имат само ЕГН, които 

не пращат децата си на училище, които не търсят активно работа, хора, които не могат да 

бъдат лесно свързани по какъвто и да е начин с държавата. 

Водещ: Т.е. вие казвате, че това са най-бедна група от населението? 

В.Г.: Ако търсим, пак повтарям, връзката с етимологията на маргинал, това е човек, 

който се е самоизключил от системата. 

Водещ: Ама да кажеш маргинал на когото и да е не е хубаво, нали знаете? 

В.Г.: Ами то всъщност не е обидно, ако го изследвате етимологично. Маргинал е 

решение на всеки човек сам за себе си. 

Водещ: Т.е. това не са хората със свободни професии... 

В.Г.: Напротив, аз много се учудих, когато разбрах, и тук съм склонен да им се извиня, 

но всеки има право на самоопределение. Аз много се учудих, че точно те се разпознават в тази 

роля. Защото те наистина активно участват в обществения живот, наистина имат принос... 

по-голямата част от тях са в осигурителната система, и всъщност онзи ден в онова 

прословуто изявление аз визирах наистина една група хора, които все повече ще бъдат проблем 

на нашето общество и които много е трудно в момент, когато дори системата се опитва да 

ги издири, за да им помогне, да ги адресира. Спомням си преди години, когато сменяхме личните 

карти, че отпускахме помощи за издаване на лични карти, за да може хората, които дотам 

са се изключили, че нямат и лични карти, да ги намерим да им дадем помощ, освен ЕГН, да 

получат и личен документ. 

Водещ: А кой ще се погрижи за хората със свободни професии тогава, след като те не 

са маргиналите, за които говорим? Защото културата е винаги на опашката. 

В. Г.: Всеки има право да се самоопределя, но в случая въобще не говорим за тази 

категория хора.“ 

Посочена е връзка към уебсайта на Министерство на *** с видеозапис на горното 

изказване: ***. 

3. Посочва се и следното допълнително обяснение по темата, дадено от министъра на *** 

по време на участието му в предаването „Н.“ по Н., излъчено на 29.03.2020 г.: 

„Водещ: Д.А., и не само тя, ни пита за самоосигуряващите се работници има ли план 

какво точно ще се случи с тях? Някои се обидиха, че сте ги нарекли маргинали, изяснихте, 

нямаме време да губим по тази тема. 

В.Г.: Аз пак мога да изясня, но в края на краищата това, което може да се обсъди за 

тази група граждани, не можем да предложим нищо повече от това да им дадем възможност 

за краткия период, още повече ако говорим за самоосигуряващи се, които са участвали в 

относително успешни икономически отрасли, говорим за архитекти, адвокати, нотариуси, 

ЧСИ u други такива категории самоосигуряващи се лица. На тях можем да им помогнем 

краткосрочно с безлихвени кредити с идеята, че след 2-3 месеца тяхната дейност ще 

продължи.“ 

Предоставена е следната връзка от уебсайта на Министерството на *** с видеозапис на 

въпросното изказване: ***. 

С оглед изложените по-горе доказателства ответната страна намира жалбата на адв. А.Б. 

за необоснована и неоснователна, поради което моли да бъде отхвърлена изцяло. Позовава се 

на следните аргументи в тази насока:  

Заявява се, че пресконференцията на м. и на министър Г., проведена на 24.03.2020 г. в 

М., била организирана с цел да се представят икономическите и социални мерки на 

правителството, взети като първоначална реакция на пандемията от COVID-19 и обявеното 

извънредно положение, насочени към най-засегнатите български граждани, загубили своята 

https://www.minfin.bg/bg/videos/156
https://www.minfin.bg/bg/videos/157
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работа в резултат на спирането на дейността на различни типове бизнеси, обявени със заповед 

на министъра на здравеопазването.  

Сочи се, че въпросът на журналиста и отговорът на министър Г. били свързани и 

визирали лицата, които остават без работа именно заради затварянето на различните бизнеси – 

„хората, които остават без работа, и хората, които са безработни“, като изброени 

примерно, а не лимитативно, в контекста на темата на пресконференцията.  

Ответната страна счита, че в социалните мрежи манипулативно била извадена от 

контекста на брифинга думата „маргинал“ и бил направен опит да се внуши на обществеността, 

че *** министър и правителството неглижират голям процент от заетите в България – 

самоосигуряващите се и хората със свободни професии, като заявява, че това не отговаря на 

реалната комуникационна ситуация на пресконференцията и цели единствено манипулация на 

населението през социалните мрежи и активни публични личности, с цел уронване престижа на 

*** министър.  

Посочено е, че пояснението на министър Г. в „П." представя най-коректното обяснение 

на смисъла на изказването му. Добавя, че в предаването той поднесъл и своето извинение към 

тези, които неправилно са интерпретирали думите му, и са се почувствали засегнати. 

Твърди се, че освен първоначално обявените мерки за подкрепа на гражданите по време 

на извънредното положение, правителството е предприело допълнителни мерки чрез Б. и Ф., 

които поетапно биват насочени към различни сегменти от обществото, за които също представя 

доказателства. В становището се подчертава, че те са основани на солиден икономически анализ 

за ефекта върху населението, а дизайнът им продължава своето развитие съобразно нуждите на 

всички засегнати от епидемията лица. Смята, че това потвърждава политиката на 

правителството, която не сегментира населението на страната и не дели гражданите. 

Ответната страна смята, че с оглед спазване на формулираното в чл. 9 от ЗЗДискр. 

правило за разпределение на доказателствената тежест в производството за защита от 

дискриминация, а именно - страната, която твърди, че е жертва на дискриминация, следва да 

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, при разглеждане на 

образуваната преписка пред КЗД жалбоподателят следва да представи доказателства, а не само 

голословно твърдение, от които може да се направи обоснован извод, че изказването на 

министър Г. има дискриминационно отношение именно към самоосигуряващите се лица. 

Посочва се, че дискриминация е налице, когато физическото лице е поставено в 

неблагоприятно положение на основание защитен признак. Дискриминацията се проявява в 

различни форми: пряка дискриминация, непряка дискриминация, тормоз или подбуждане към 

дискриминация. Определящ елемент на пряката дискриминация е различното третиране: трябва 

да се докаже, че предполагаемата жертва е била третирана по-неблагоприятно поради 

наличието на характеристика, попадаща в обхвата на „признак, предмет на защита". 

Позовава се и на фактическия състав на дискриминацията или тормоза, като заявява, че 

той включва 1) белези на конкретното лице, които съответстват на някой от изчерпателно 

изброените в чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. признаци, 2) неблагоприятно третиране, респ. нежелано 

поведение, и 3) причинна връзка между първото и второто - чл. 4, ал. 2 и 3 и чл. 5 вр. чл. 4, ал. 

1 от ЗЗДискр. Не всяко неравно третиране представлява дискриминация или тормоз, а само това, 

което се основава на поне един от посочените признаци. 

Счита за видно от изложеното в жалбата, че не е налице твърдяната от адв. Б. форма на 

пряка дискриминация, осъществена от министъра спрямо всички самоосигуряващи се лица по 

посочения защитен признак „лично положение" по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. Смята, че по 

отношение на самоосигуряващите се лица отсъства този защитен признак, въз основа на който 

да се преценяват твърденията на жалбоподателя за неравно третиране и тормоз при 

упражняване на трудова дейност, която не може да бъде съдържание на признака „лично 

положение". Посочва се, че доводите на жалбоподателя в тази насока - за дискриминирането на 
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самоосигуряващите се, защото нямат работодател, който да ги е освободил, не са социално 

слаби и социално изолирани, не могат сами по себе си да обосноват извод за дискриминационни 

практики спрямо личността им, основани на защитен признак „лично положение", включващ в 

себе си особености, качества и признаци на личността. Отбелязва се, че за да е налице признакът 

„лично положение", е необходимо да се установи присъщо качество на личността и причинно-

следствена връзка с обстоятелствата, при които жалбоподателят е поставен, за да се обоснове 

неравно третиране и упражнен спрямо него тормоз по смисъла на чл. 5 от ЗЗДискр., но в 

настоящия случай освен твърдения, други доказателства в тази насока пред КЗД не са 

представени. Напротив, счита, че от изложеното по-горе не се установява съзнателно нежелано 

поведение на министъра, което да цели или предизвика обидна или застрашителна среда. Ето 

защо цялостното поведение на министъра не може да обуслови наличие на дискриминация, тъй 

като към жалбата не са ангажирани каквито й да е доказателства за установено 

дискриминационно третиране на жалбоподателя или спрямо други лица, както и обективно 

наличен противоправен резултат за него при упражняване на някаква дейност или при 

неизвършването на определена дейност и то именно заради наличен негов признак или няколко 

признаци по подробно изброените в чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. 

Заявява, че видно от представеното, възприетото от жалбоподателя адв. Б. изказване на 

министър Г. като проява на дискриминационно отношение (под формата на пряка 

дискриминация и тормоз) отразява изцяло субективната й нагласа и възприятие на динамичната 

обстановка в страната. Отбелязва, че твърденията за това, че действащите адвокати в Република 

България и всички самоосигуряващи се лица са наречени от министъра „маргинали", без да ги 

е визирал изрично в отговора си, преценено в съответствие с цялостния доказателствен 

материал, който предоставя по образуваната пред КЗД преписка, потвърждават извода, че в 

случая действително се касае по-скоро за едно субективно схващане за упражнен тормоз, 

неблагоприятно третиране и нарушаване на правата на една съществена социална категория 

лица, а не за реално осъществени такива. Смята, че субективните възприятия на едно лице за 

неравно третиране в обществото при липсата на ясни индивидуализиращи данни, позволяващи 

съпоставка и анализ на конкретно поведение, не могат да бъдат обсъждани на плоскостта на 

фактическия състав на пряка дискриминация по чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр. и/или тормоз по чл. 5 от 

ЗЗДискр., както е прието в константната съдебна практика по идентични казуси. 

Посочва се, че не всеки конфликт в медийното пространство и социалните мрежи, 

възникнал от погрешно интерпретиране на отделна дума или понятие, извадено от контекста и 

впоследствие обяснено и пояснено, съставлява проява на забранено от закона 

дискриминационно отношение, а само онези случаи, при които поведението спрямо 

дискриминираното лице съдържа характеристиките, визирани в чл. 4, ал. 2 и/или ал. 3 от 

ЗЗДискр., съответно чл. 5 от ЗЗДискр. (при оплакване за тормоз), провокирано е и е осъществено 

въз основа на някой от защитените признаци съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. 

Ответната страна се позовава на легалното определение на понятието „тормоз", което се 

съдържа в нормата на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр, съгласно която „тормоз" е всяко нежелано 

поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг 

начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на 

враждебна, принизяваща, унизителна, об идна или застрашителна среда. За да е налице 

фактическият състав на тормоз по смисъла на приложимата разпоредба - чл. 5 от ЗЗДискр., 

следва да са налице нежелано поведение, въз основа на защитени признаци, с посочената 

специална цел или резултат. Счита, че от представените от името на министъра на *** 

доказателства е видно, че в случая не се установява осъществено нежелано поведение, свързано 

с признак, предмет на защита, имащо за цел или резултат накърняване на достойнството на 

дадено лице или общност от лица, или създаване на враждебна, унизителна, обидна или 

застрашителна среда. 
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В заключение посочва, че тенденциозното изваждане на думите на министъра от 

контекста на общуването му с медиите е неприемливо, неточно и погрешно. Изложено е мнение, 

че  твърдението в жалбата на адв. Б. за осъществена от министъра на *** дискриминация по 

отношение на самоосигуряващите се лица за голословно и неподкрепено с доказателства. Сочи, 

че в случая не се откриват и доказват действия на пряка или непряка дискриминация, 

осъществена от министъра на *** чрез цитираното изявление, основана на признаци, 

установени в закона, и моли да се отхвърли жалбата като необоснована и недоказана. 

Прилага като доказателства диск с изявленията на министъра на *** по казуса, 

предприетите и прилагащите се към настоящия момент мерки на правителството в защита на 

самоосигуряващите се лица, както и заверено ксерокопие от Пълномощно № П-107/21.04.2015 

г. 

Под вх. № 80-00-54/22.06.2020 г. е постъпило писмо от Р.К. – главен секретар на М. 

отговор на писмо на КЗД с изх. № 80-00-51/15.06.2020 г. Посочва, че М. не разполага с аудио 

запис на брифинг, проведен на 24 март 2020 г. относно икономическите мерки на 

правителството за борба с последиците от пандемията от COVID-19. 

 След приключване на проучването на страните е предоставена възможност да се 

запознаят със събраните по преписката материали.  

По преписката е проведено открито заседание с редовно призоваване на страните, с 

редовно призоваване на страните. В хода на проведеното на 31.05.2021 открито заседание, 

процесуалният представител на жалбоподателката адв. Ч. се  позовава на общо известните в 

общественото пространство такива като Постановление на М. за компенсационните мерки, 

които бяха предложени от правителството за процесния период, които да послужат за 

компенсиране на вредите, нанесени от КОВИД пандемията. Излага доводи, че измежду тях се 

виждало, че липсвали такива мерки за свободните професии, което било потвърждение на 

факта, за по-особеното отношение към адвокатите в частност, като представители на 

свободните професии.  

В хода на проведеното открито заседание процесуалният представител на ответната 

страна – адв. К.К., *АК отбелязва, че в жалбата на А.Б. е цитиран само отговорът на Г. на 

зададения от журналист въпрос относно мерките, които предприема правителството в рамките 

на извънредното положение. Този въпрос, видно и  от записа, е бил много конкретен и касаел 

хората, които остават без работа, и тези, които са безработни – какво правителството смята да 

направи за тях. Тоест има конкретни категории хора – хора, които остават без работа, и хора, 

които са безработни. На този въпрос господин Г. е отговорил. 

           В рамките на същото открито заседание съставът е счел преписката за изяснена от 

фактическа и правна страна и е обявил за решаване. 

 По преписката са депозирани писмени бележки от адв. К.К., *АК с вх. 44-00-

2052/09.06.2021 г., в които са изложени аргументи за неоснователност на жалбата.  

            След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени и 

гласни доказателства,  Петчленен разширен заседателен състав приема  за установено от 

фактическа и правна страна следното: 

            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. 

  По преписката няма спор относно фактите. Предмет на оплакването се явява изявлението 

от 24.03.2020 г. по време на пресконференция в М. за икономическите и социални мерки, които 

се предприемат от правителството за борба с последиците от COVID-19 на министъра на *** – 

В.Г. със следното съдържание: 
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„Тези български граждани, които са маргинали и не попадат в нито една от описаните хипотези, 

те са социално изолирани и едва ли можем много да направим за тях; те по-скоро спазват 

препоръките на медицинския щаб“. 

          Между страните не се спори, че на въпросната дата 24.03.2020г., по време на 

пресконференция в М. министъра на *** - В.Г. (тогава) и настояща ответна страна в 

производството пред КЗД, е използвал именно тези изразни средства. 

            Предмет на преценка в настоящото производство с оглед отразените в жалбата 

оплаквания е дали е налице по-неблагоприятно третиране, осъществено чрез тормоз по смисъла 

на § 1, т.т. 1, 7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1 във вр. с чл. 5 от ЗЗДискр. по признаци 

„лично положение“ и „обществено положение“  .  

               По преписката няма спор относно фактите. Предмет на оплакването се явява 

изявлението от 24.03.2020 г. по време на пресконференция в М. за икономическите и социални 

мерки, които се предприемат от правителството за борба с последиците от COVID-19 на 

министъра на ***  – В.Г. със следното съдържание: 

          „Тези български граждани, които са маргинали и не попадат в нито една от описаните 

хипотези, те са социално изолирани и едва ли можем много да направим за тях; те по-скоро 

спазват препоръките на медицинския щаб“. 

            По същество на спора А.Б. желае Комисията за защита от дискриминация да установи, 

че ответникът с горецитираните изказвания е злоупотребил със свободата на изразяване, като 

по този начин е извършил няколко форми на дискриминация – тормоз по смисъла на пар. 1, т. 1 

от ДР на ЗЗДискр.  и неблагоприятно третиране по смисъла на пар. 1, т. 7 от ДР на ЗЗДискр.     

          Жалбоподателката възприема словесно изразеното от В.И.Г. - министър на *** като 

тормоз, накърняващо достойнството, създаващо принизяваща, унизителна, обидна и 

застрашителна среда и подкопащо вярата му в добросъвестността и безпристрастността на 

държавните институции.   

           Предвид предмета на спора съставът счита за необходимо да посочи, че в изказването на 

ответната страна  се коментират хората останали без работа и тези които са безработни.  

           Самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО 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 преда на чл.26, ал.7 от 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица; земеделските стопани и 

тютюнопроизводителите, регистрирани по съответния ред ( чл.4, ал.3, т.1., т.2, т.4 от КЗС).    

          Предвид спецификата на казуса, съставът счита за необходимо да посочи, че адвокатската 

професия и упражняващите тази професия лица, не могат да бъдат разглеждани еднозначно като 

лица, които  попадат в групата на хората останали без работа, или в групата на безработните 

лица.  

             Този извод се налага и с оглед приетите от Висшия съдебен съвет ( ВСС) - Правила и 

мерки за работа на съдилища в условията на пандемия,  /Приети с решение на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по 

протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. По протокол 

№ 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г., изм. и доп. с протокол № 

21/01.06.2021 г./, виж - *** 

            От друга страна следва да бъде отчетено, че въведените ограничения за намаляване 

разпространението на Covid 19 и обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в страната, 

голяма част от лицата упражняващи адвокатска професия при осъществяване на своята дейност, 

с оглед спецификата на дейността са имали възможност, въпреки пандемията да извършват 

консултации на лица търсещи правна помощ и чрез използване на електронни платформи за 

комуникация и срещи, консултации и др.   
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           Безспорно,  никой не следва да бъде третиран неблагоприятно само защото в даден 

момент се намира в състояние, в което дадено лице и/или група лица могат да бъдат  уязвими, 

още повече в периода на извънредното положение, обявено във връзка с пандемията от Covid 

19 .  Именно при отчитане на фактическата обстановка към момента на въпросното изявление 

на 24.03.2020 г. по време на състоялата се пресконференция в М. за икономическите и социални 

мерки, които се предприемат от правителството за борба с последиците от COVID-19, следва да 

се направи анализ и преценка,  дали въпросното изказване дава основание да се приеме, че 

спрямо самоосигуряващите се лица упражняващи адвокатска професия, а от там и в частност 

спрямо  адв. А.Б. е налице нежелано поведение представляващо по-неблагоприятно третиране, 

осъществено чрез тормоз по смисъла на § 1, т.т. 1, 7 и 8 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1 

във вр. с чл. 5 от ЗЗДискр. по признаци „лично положение“ и „обществено положение“ 

              Следва да бъде посочено, че за разлика от други групи самоосигуряващи се лица,  

съгласно чл. 2 от Закона за правната помощ, правната помощ се осъществява от адвокати и се 

финансира от държавата. Заплащането на правната помощ се определя в зависимост от вида и 

количеството на извършената дейност. В разпоредбата на  чл.19 от ЗПП Закона за правната 

помощ, който урежда, че за осъществената дейност по администриране на правната помощ 

адвокатските съвети получават възнаграждение от бюджета на НБПП. 

   В  чл. 1 от Наредбата за заплащане на правната помощ (НЗПП), заплащането се 

определя в зависимост от вида и количеството на извършената дейност, а в чл. 3 от същата 

наредба регламентира заплащане на възнагражденията на адвокатите, вкл и авансово 

заплащане. В чл. 3, ал.3 от Наредбата урежда, че по време на извънредно положение по чл. 84, 

т. 12 от Конституцията на Република България и до 6 месеца след отмяната му адвокатът може 

да направи искане за авансово плащане до размера по ал. 2 и преди изтичането на 6 месеца от 

назначаването му за процесуален представител. В този случай от окончателно определения 

размер на възнаграждението се прихваща изплатеното авансово възнаграждение. 

Наред с горното за процесният период,  общоизвестен факт е, че в страната бяха приети 

мерки във връзка с пандемията, включително и Решение № 257 на Министерския съвет от 2020г. 

от 14 април 2020 за одобряване на „Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита 

на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“.  

           В Програмата се съдържат условията, на които трябва да отговарят физическите лица, за 

да получат финансиране, както и самият механизъм за кредитирането чрез финансовата 

подкрепа на „Б." АД, като кризисна мярка за защита на хората в условията на пандемия и 

обявеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение. Относно 

конкретните параметри на кредитирането следва да се посочи, че всяко лице, което отговаря на 

условията, ще има право на един кредит по Програмата (максимално заеманата сума е 4 500 

лева, теглена наведнъж или на три транша от по 1500 лева). За кредит ще може да кандидатства 

до 31.12.2020 година.  

          В тази програма са включени и самоосигуряващите се лица, за които е предвидено ако 

лицето е прекъснало дейността която извършва като самоосигурявящо се лице и/или търпи поне 

20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите за първото 

тримесечие на 2019 г. Като изискването е лицето да не получава  възнаграждение по други 

правоотношения.   

           Предвид горните съображения не може еднозначно да бъде прието, че спрямо 

самоосигуряващи се лица  упражняващите адвокатска дейност, същите са останали без доходи 

или не са били предвидени ( са били изключени от мерките)  мерки  във вр. с въведеното в 

страната извънредно положение, от които тази група лица не биха могли да се възползват.   

            Констатации и изводи на КЗД. 

ЗЗДискр. цели установяване и санкциониране на всяко поставяне в неравностойно 

положение въз основа на признаците, изброени в чл. 4, ал. 1 от закона или на всякакви други 

признаци, установени в закон или в международен договор, по който Р. Б. е страна. Съгласно 
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чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. е забранена всяка пряка и непряка дискриминация, основана на 

изброените в същата правна норма признаци, сред които и етническа принадлежност.  

В разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗДискр. е дадена дефиниция за пряка и непряка 

дискриминация, а в разпоредбата на чл. 5 от ЗЗДискр. са посочени други категории, които са 

извън хипотезите на чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗДискр., и са приравнени на дискриминация - 

тормозът на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр., сексуалният тормоз, 

подбуждането към дискриминация, преследването, расова сегрегация, изграждането и 

поддържането на архитектурна среда, което затруднява достъпа на лица с увреждания до 

публични места.  

В допълнителните разпоредби на ЗЗДискр.,  § 1, т. 1 и т. 7 и 8 , са дефинирани понятията 

тормоз и неблагоприятно третиране. 

Неблагоприятно третиране според нормата на § 1, т. 7 от ДР от ЗЗДискр. е всеки акт, 

действие или бездействие, които водят до по-малко благоприятно третиране на едно лице 

спрямо друго въз основа на признаците по чл. 4, ал. 1 или могат да поставят лице или лица, 

носители на признак по чл. 4, ал. 1, в особено неблагоприятно положение в сравнение с други 

лица. 

"На основата на признаците по чл. 4, ал. 1" § 1, т. 8 от ДР от ЗЗДискр. означава на 

основата на действителното, настояще или минало, или предполагано наличие на един или 

повече от тези признаци у дискриминираното лице или у лице, с което то е свързано, или се 

предполага, че е свързано, когато тази връзка е причина за дискриминацията. 

По отношение на неблагоприятното третиране. 

В разпоредбата на  § 1, т. 7 от ДР на ЗЗДискр. е разписано определение на понятието 

"неблагоприятно третиране", а именно - всеки акт, действие или бездействие, които водят до 

по-малко благоприятно третиране на едно лице спрямо друго, въз основа на признаците по чл. 

4, ал. 1 или могат да поставят лице или лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, в особено 

неблагоприятно положение в сравнение с други лица, т. е., което пряко или непряко засяга права 

или законни интереси.  

От анализа на цитираните норми следва извода, че за да е налице проява на 

дискриминация по смисъла на ЗЗДискр. е необходимо да са осъществени всички елементи от 

фактическия състав на приложимата специална правна норма, както от обективна, така и от 

субективна страна. Неправомерният диференциран подход към дадено лице или определен кръг 

лица трябва да е обвързан от признак по чл. 4 от ЗЗДискр. В този смисъл не е достатъчно да се 

установи по-неблагоприятно третиране на определен кръг лица в конкретен случай, а е 

необходимо да се установи и каузалната връзка  между неблагоприятното третиране, признака 

и сравнено с кого.  

В случая по преписката не се установяват данни за по-неблагоприятно третиране спрямо 

самоосигуряващите се лица упражняващи адвокатска професия, липсват  данни и за сравнител 

( група лица третирани по-благоприятно). 

По отношение на  тормоза: 

Съгласно законовата  дефиниция по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби 

/ДР/ от ЗЗДискр. „тормоз е всяко нежелано поведение на основата на признаци по чл. 4, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗЗДискр., изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или 

резултат накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или 

застрашителна среда.  

За да се квалифицира дадено деяние или действие като дискриминация под формата на 

тормоз трябва да има за резултат. Това обаче  изисква първо, лицето, което твърди, че е жертва 

на дискриминация, да представи факти въз основа на които да се сформира подозрение за prima 

facie дискриминация и второ, лицето, за което се твърди, че дискриминира да не успее да 

опровергае извода за неравното третиране, с оглед разпоредбата за обръщане на 

доказателствената тежест по чл. 9 от ЗЗДискр.  
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Видно и от отразеното в жалбата, а и от самата пресконференция в рамките на която са 

използвани и съответните изразни средства,  изказванията на министъра на*** тогава – В.Г. 

липсва конкретика по отношение на адреса/ адресатите, че същите са насочени към 

самоосигуряващи се лица упражняващи адвокатска професия,  поради което не може да се 

приеме, че е налице  цел и резултат.  

 Използваната фраза „маргинали“  не може и не следва еднозначно да бъде анализирана, 

изведена извън цялостния контекст.  

           Изхождайки и от дългогодишната практика на Комисията за защита от дискриминация 

при разглеждане на сходни казуси, следва да посочи, че при изследва на въпроса дали дадено 

изказване може да е в разрез с антидискриминационният закон, същото ( въпросното)  изказване 

не следва и   да се разглежда изолирано, а в общия контекст. Ето защо самото изказване предмет  

на преценка в настоящото производство не следва да се анализира в отделните негови части, 

самостоятелни думи или изречения, а следва да бъде направено в цялост, за да може се 

анализира целия контекст, а от там и самото послание. 

           Настоящият състав следва да посочи, че изказването е поведение, изразено словесно, но 

за да бъде квалифицирано като тормоз е необходимо същото следва да има или за цел или като 

резултат накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или 

застрашителна среда. От събраните в настоящото производство доказателства не се установява 

по категоричен начин, че автора на изказването да е имал специална цел за накърняване на 

достойнството на самоосигуряващите се лица –адвокати. При това следва да се изследва 

въпросът дали изказването и имало за резултат накърняване на достойнството на лица 

упражняващи именно тази професия, професията адвокат. 

            Съдебната практика приема, че фактическия състав на тормоза включва: 1. изпълнително 

деяние - действие или бездействие на определено лице спрямо друго лице; 2. защитен признак 

по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр.; 3. цел или резултат - накърняване достойнството на лицето и 

създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда; 4. причинно-следствена връзка 

между тях. В конкретния случай не се установява, че всички тези елементи на фактическия 

състав на тормоза на основаната на признак "лично положение" и „признак „обществено 

положение “ са кумулативно   налице по отношение на жалбоподателката – адв. А.Б..  

Видно и от отразеното в жалбата, а и от самата пресконференция в рамките на която са 

използвани и съответните изразни средства,  изказванията на министъра на *** тогава – В.Г. 

липсва конкретика по отношение към адресатите, т.е., че същите съзнателно са насочени към 

самоосигуряващи се лица упражняващи адвокатска професия,  поради което не може да се 

приеме, че е налице  цел и резултат. Използваната фраза „маргинали“ и …. не следва еднозначно 

да бъде анализирана, изведена извън цялостния контекст.  

          Безспорно негативните и/или положителни емоции на дадено лице, породени от изказване 

на министър, одобрението или неодобрението на изложеното в това изказване, съгласието или 

отхвърлянето е въпрос на субективно възприятие, ценностна система, които са част от 

интимната сфера на всяка една личност,  интелектуално равнище и духовност. Това обаче  не 

може да послужи  за общовалиден критерий при оценката, дали дадено изказване е враждебно 

или дискриминационно. Ето защо хипотетичната или субективната нагласа на реципиентите на 

изказването, в частност това на В.Г. - заемал поста на министъра на ***, в процесният период 

не могат еднозначно да се обсъждат в насока, че са довели до накърняване на правата или 

достойнството на конкретна група лица и тези на жалбоподателят.   

          В случая, с оглед съдържанието на подадената жалба, е представена и лична 

интерпретация на изказването.  Това дава основание на състава да приеме, че това възприятие 

и заключение  се явява субективно възприятие и представлява негова лична нагласа, което от 

своя страна не дава основание да се приеме, че в случая има накърняване на права по отношение 

на лицата упражняващи адвокатска професия и в частност неговите, което да представлява 

нарушение, подлежащо на санкция по смисъла на ЗЗДискр.  
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             Съставът счита, че в изказванията на ответника Г. не присъства обективно 

унизителното, обидно, враждебно отношение и същото да е към конкретно описаната група 

лица, самоосигуряващите се лица упражняващи адвокатска професия.   

 С оглед данните по преписката няма основание за сформиране на основателно 

предположение, че така използваните от ответната страна израни средства, водят до нарушение 

на антидискриминационното законодателство.  

В хода на производството не се установяват и допълнителни факти и обстоятелства 

от вече изложеното по-горе, от които да може да  се направи индиция за нарушение на ЗЗДискр., 

поради което  жалбата следва да бъде оставена без уважение.    

             Това мотивира извода на Комисията за защита от дискриминация, че тези изявления на 

ответната страна не съставляват тормоз по смисъла на § 1, т. 1 и т. 7 от ДР на ЗЗДискр. и 

дискриминация по смисъла на чл. 5 от ЗЗДискр. на основата на признаците „лично положение“ 

и „обществено положение“. 

            Единствено за пълнота на изложението следва да се посочи, че субективните възприятия 

на жалбоподателката в производството, са неотносими към въпроса дали действително в 

конкретния случай съществува или не съществува дискриминация. 

             С оглед гореизложеното Петчленен разширен заседателен състав на Комисия за защита 

от дискриминация, на основание чл. 65, т.5 от Закона за защита от дискриминация  

      

                                                Р Е Ш И: 

  

УСТАНОВЯВА, че ответната страна в производството – В.Г., заемал поста министър на 

*** за процесният период - март 2020 г., с изявлението от 24.03.2020 г. по време на 

пресконференция в М. за икономическите и социални мерки, които се предприемат от 

правителството за борба с последиците от COVID-19, не е извършил нарушение на забраната за 

дискриминация по смисъла   на чл. 5 от ЗЗДискр. във вр. с  § 1, т. 1 и т. 7 от ДР на ЗЗДискр.  на 

основата на признаците „лично положение“ и „обществено положение“  спрямо 

жалбоподателката  адвокат  А.Б.Б., с адрес: гр. С., ***.   

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, жалба с вх.№44-00-969/25.03.2020г. по описа на КЗД, 

подадена от адвокат А.Б.Б., с адрес: гр. С., ***.  

  

           Заверено копие от решението 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 постоянния или настоящия адрес (седалището) на жалбоподателя. 

                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………………………………… 

                                                                                                     (С.С.) 

 

ДОКЛАДЧИК: ……………………… 

           (Б.Х.) 

      ЧЛЕНОВЕ: …………………………. 

             (З.Д.) 

            ………………………. 

                 (С.Й.) 

      ……………………….. 

                                                                                                     (Н.А.) 


