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ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ И БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Наръчник за практикуващи юристи
Въведение в националното законодателство за борба с дискриминацията
Правото на свобода и равенство и забраната за дискриминация са основни човешки
права, чиято закрила е въздигната в ръководно начало на българския конституционен ред
(чл. 6 от Конституцията на Република България). Развитието на правната уредба на борбата
с дискриминацията в Република България, от една страна, е обусловено от тази
конституционна норма, а, от друга страна, е и тясно свързано с процеса по присъединяване
на България към ЕС и изпълнението на произтичащите от него задължения за хармонизация
на националното право с правото на Съюза.
Законът за защита от дискриминацията1 въвежда всеобхватна правна уредба на
защитата срещу дискриминация и транспонира директивите, задължаващи държавите
членки да установят ефективни правни средства за защита срещу дискриминация по редица
признаци и при упражняването на редица права в областта на индивидуалното и
колективното трудово право, правото на образование и обучение, потребителското право,
стопанската дейност, публичния сектор и др.
Законът за защита от дискриминация е специален закон и в случай на противоречия
неговите разпоредби дерогират тези на общия закон2.
Легална дефиниция за дискриминация
Дискриминацията може да се определи като поставянето на отделни лица или
категория лица в по-неблагоприятно положение от други при сравними сходни белези.
Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността в своята Обща политическа
препоръка № 7 определя дискриминацията като всяко различно третиране на лице или
група лица на забранено основание, което няма обективна и разумна обосновка (т. 1,
б. б).

1
2

Обн., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г.
вж. решение № 1002 от 7.01.2010 г. на ВКС по гр. д. № 3800/2008 г., IV г. о., ГК.
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Както в българското, така и в европейското право легалната дефиниция на термина
„дискриминация“ се извежда от различните нейни проявни форми и не се подлага на единно
определение. Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расова
дискриминация3 определя расовата дискриминация като всяко различие, изключване,
ограничение или предпочитание на основата на раса, цвят, потекло или национален или
народностен произход, което има за цел или резултат да унищожи или увреди
признанието, ползването или упражняването на равна основа на човешки права или
основни свободи в политическата, икономическата, социалната, културната или която и
да е друга област на обществения живот (чл. 1). Конвенцията на ООН за премахване на
всички форми на дискриминация по отношение на жените4 дефинира дискриминацията по
отношение на жените като всяко различие, изключение или ограничение по признака на пола,
което е насочено към отслабване или намаляване до минимум на признанието,
използването или осъществяването от жените, независимо от тяхното семейно
положение, въз основа на равноправието на мъжете и жените на правата на човека и
основните свободи в политическата, икономическата, социалната, културната,
гражданската или всяка друга област (чл. 1).
Пряка дискриминация
Съгласно чл. 4, ал. 2 ЗЗДискр пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно
третиране на лице на основата на признаците по ал. 1 5, отколкото се третира, било е
третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.
Неблагоприятно третиране 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

3

Приета от ОС на ООН с резолюция 2106 А (ХХ) от 21.12.1965 г. Открита за подписване в Ню Йорк на
7.03.1966 г. Влязла в сила от 4.01.1969 г. в съответствие с член 19 на Конвенцията. Издадена в Сборник от
международни документи, 1992 г.
4
Приета и открита за подписване, ратификация и присъединяване с резолюция 34/180 на ОС на ООН от
18.12.1979 г. Издадена в Сборник от международни документи, 1992 г.
5
Пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра,
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст,
сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци,
установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
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особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица6. Неблагоприятното
третиране е дискриминационно само при наличието на пряка причинно-следствена
връзка между дискриминационния акт и (действително, в настоящето или в миналото, или
предполагано) притежавания защитен признак на дискриминираното лице.
Под сравнителния критерий „друго лице при сравними сходни обстоятелства“ се
разбира действително или хипотетично лице, чието положение не се откроява с други
съществени различия освен наличието на защитен признак. Необходимо е да съществуват
доказателства, които са достатъчна индиция, че съпоставимите лица, които не са носители
на защитения признак, са третирани по-благоприятно, за да може да се презумира, че
именно защитеният признак е причината за неравното третиране7.
Пряка дискриминация може да бъде установена включително при липсата на
подлежащо на идентифициране лице, което твърди, че е било жертва на такава
дискриминация8.
От субективна страна умисълът не е задължителен елемент на фактическия състав
на пряката дискриминация.
Непряка дискриминация
Съгласно чл. 4, ал. 3 ЗЗДискр непряка дискриминация е поставянето на лице или
лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, или на лица, които, без да са носители на такъв
признак, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или са
поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални
разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или практиката
са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са
подходящи и необходими.

6

§ 1, т. 7 от ДР на ЗЗДискр
вж. решение № 8146 от 13.06.2014 г. на ВАС по адм. д. № 16837/2013 г., VII о.
8
вж. СЕС, решение от 10 юли 2008 г. по дело Feryn, C‑54/07, т. 27., както и решение № 1814 от 20.03.2015 г.
на АдмС - София по адм. д. № 10841/2014 г., 22 с. Това правило обаче не важи в правото по ЕКПЧ, където
статутът на жертва (пряка или косвена) е абсолютна процесуална предпоставка за правото на жалба пред
ЕСПЧ.
7
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Ключовата разлика между пряката и непряката дискриминация се състои във
формата на неблагоприятно въздействие. Докато пряката дискриминация се изразява в
по-неблагоприятно третиране в пряко следствие от съществуващия или възприемания
защитен признак, непряката дискриминация се изразява в поставянето в неравностойно
положение, произтичащо от неутрални, несъобразени с особеностите на защитен признак
правила или изисквания.
В случаите на непряка дискриминация не се изисква конкретно неправомерно
поведение (действие или бездействие) на правен субект. Възможно е при извършването на
определено правомерно действие или при наличието на правомерно бездействие да се
достигне до неблагоприятно третиране. Установяването на неблагоприятно третиране,
подобно на пряката дискриминация, се извършва посредством сравнителен критерий9.
Понятието за привидно неутрални разпоредби, критерии или практики следва
да се тълкува разширително. Това са общоприложими правила, които, макар и на пръв
поглед недискриминационни, на практика водят (или биха могли да доведат) до понеблагоприятни последици при наличието на защитен признак. Тези последици са
съпътстващ резултат от привидно неутралното правило, а не негов предмет, т.е. няма пряка
причинно-следствена връзка между дискриминационния резултат и защитения признак.
По-малко благоприятното третиране и особено неблагоприятното положение
представляват неблагоприятните последици, които произтичат от привидно неутралното
правило и са свързани със спецификите на съответния защитен признак. Например, при
изплащане на обезщетение на трудово заето лице с увреждане, чийто размер е по-нисък от
възнаграждението за същата работа, което би получило трудово заетото лице без
увреждане, формулата за изчисляване на това обезщетение би оказала прекомерно
неблагоприятно въздействие върху законните интереси на работниците с увреждания10.
Особеност на непряката дискриминация, отличаваща я от всички останали форми на
дискриминация, е, че мерки с такъв резултат могат да бъдат обективно оправдани с оглед
на определени легитимни цели, доколкото тези мерки не надхвърлят границите на
подходящото и необходимото за постигането на визираните легитимни цели и

9

вж. решение от 19.08.2004 г. на СРС по гр. д. № 1262/2004 г., I о., ГК, 39-ти с-в.
вж. СЕС, решение от 6 декември 2012 г. по дело C-152/11, Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH

10
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произтичащите от тях неблагоприятни последици са пропорционални на така поставените
цели11.
Тормоз и сексуален тормоз
Съгласно чл. 5 ЗЗДискр тормозът на основа на признаците по чл. 4, ал. 1
представлява дискриминация. По смисъла на ЗЗДискр12 тормозът 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, обидна или застрашителна среда.
Тормозът представлява действие (вербално, невербално или физическо) или
бездействие, осъществено във връзка с определен защитен признак или съдържащо
препратки към такъв признак. От гледна точка на възприятията на жертвата тормозът е
нежелано поведение, но тормоз може да бъде констатиран и без обектът на това поведение
да е възприел субективно резултата от извършения тормоз.
От субективна страна умисъл се изисква в хипотезите на тормоз като формално
деяние, но не и при тормоза като резултатно деяние, тоест когато накърняването на
достойнството на лицето е настъпило едновременно със създаването на враждебна,
унизителна, обидна или застрашителна среда13.
За констатирането на тормоз не се прилага изискването за използване на сравнителен
критерий. Различното третиране е ирелевантно за преценката относно наличието на тормоз
по смисъла на ЗЗДискр14.
По смисъла на ЗЗДискр сексуален тормоз е всяко нежелано поведение от сексуално
естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват
достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или
застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или
принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето 15. По

вж. СЕС, решение 16 юли 2015 г. по дело C‑83/14, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
§ 1, т. 1 от ДР.
13
вж.решение № 6808 от 25.05.2009 г. на ВАС по адм. д. № 4469/2009 г., 5-членен с-в.
14
вж. решение № 564 от 23.03.2018 г. по адм. д. № 1786/2017 г. на АС – Бургас, 17. с-в.
15
§ 1, т. 2 от ДР.
11
12
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същество сексуалният тормоз представлява нежелано вербално, невербално или физическо
поведение със сексуален характер.
Подбуждане към дискриминация
Подбуждането към дискриминация също е самостоятелна форма на дискриминация.
По смисъла на ЗЗДискр подбуждането към дискриминация е пряко и умишлено
насърчаване, даване на указание, оказване на натиск или склоняване към извършване на
дискриминация.
Това деяние е формално (не е нужно да е настъпил дискриминационен резултат). Не
се изисква и наличието на конкретно лице обект на подбуждането към дискриминация.
От субективна страна подбуждането към дискриминация е умишлено деяние и
доказването на умисъла е важен елемент за констатирането на извършването на такава
дискриминация. При тази форма на дискриминация също не се изисква използването на
сравнителен критерий.
Преследване
Преследването също представлява форма на дискриминация. По смисъла на ЗЗДискр
преследването е форма на дискриминация, която се проявява в по три начина: понеблагоприятно третиране на лице, което е предприело или се предполага, че е предприело
или ще предприеме действие за защита от дискриминация; по-неблагоприятно третиране на
лице, когато свързано с него лице е предприело или се предполага, че е предприело или ще
предприеме действия за защита от дискриминация; както и по-неблагоприятно третиране
на лице, отказало да дискриминира.
За да има преследване, не е необходимо преследваното лице фактически да е
предприело действия за защита от дискриминация. Достатъчно е наличието на
предположение у извършителя, че жертвата е предприела или ще предприеме действия за
защита от дискриминация. За състава на преследването е ирелевантно произнасянето на
органа, сезиран да се произнесе във връзка със защита от дискриминация.
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Въведение в международното и европейското законодателство в областта на борбата с
дискриминацията и правата на малцинствата
ООН
От приемането на Всеобщата декларация за правата на човека16 насам правото на
хората на равенство пред закона и забраната за дискриминация са едни от
основополагащите принципи на цивилизования свят. Член 2 от нея гласи: „Bсеки човек има
право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия,
основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи,
национален или социален произход, материално, обществено или друго положение. Oсвен
това, няма да се допускат никакви различия, основани на политическия, правния или
международния статут на държавата или територията, към която човек принадлежи,
без оглед на това, дали тази страна или територия е независима, под попечителство,
несамоуправляваща се или подложена на каквото и да е друго ограничение на
суверенитета“. Член 7 от Всеобщата декларация гласи: „Всички хора са равни пред закона
и имат право, без каквато и да е дискриминация, на еднаква закрила от закона. Bсички
хора имат право на еднаква защита срещу каквато и да е дискриминация, нарушаваща
тази Декларация, както и срещу всяко подбуждане към дискриминация“. Макар и
Всеобщата декларация да не е правнообвързващ документ, нейните формулировки са
широко възприети от съвременните правни системи.
Други относими документи и органи от системата на ООН са Международният пакт
за граждански и политически права17, чието спазване се следи от Комитета по правата на
човека, Международния пакт за икономически, социални и културни права 18,
Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация,
чието спазване се следи от Комитета за премахване на расовата дискриминация,

16

Приета и провъзгласена с резолюция 217 А (III) на Общото събрание на ООН от 10.12.1948 г. Издадена в
сборник от международни документи, 1992 г.
17
Ратифициран с Указ № 1199 на Президиума на Народното събрание от 23.07.1970 г. - ДВ, бр. 60 от 1970 г.
В сила за България от 23.03.1976 г. Издаден от Министерството на външните работи, обн. бр. 43 от 28.05.1976
г.
18
Ратифициран с Указ № 1199 на Президиума на Народното събрание от 23.07.1970 г. - ДВ, бр. 60 от 1970 г.
Издаден от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 43 от 28.05.1976 г., в сила от 23.03.1976 г.
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Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, чието
спазване се следи от Комитета за ликвидиране дискриминацията по отношение на жените,
Конвенцията за правата на детето19, чието спазване се следи от Комитета за правата на
детето и Конвенцията за правата на хората с увреждания20, чието спазване се следи от
Комитета за правата на хората с увреждания. Горепосочените комисии и комитети
получават периодични доклади от държавите страни по съответните актове.
Правилото на чл. 2 от Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на
образованието21 предвижда отделни мерки, които макар и да предвиждат различно
третиране няма да се разглеждат като дискриминация. Чл. 4 от същата конвенция задължава
държавите да развиват и провеждат политика за осъществяване равенство на
възможностите.
Съгласно чл. 5 от Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и
професиите, 1958 г. на Международната организация на труда (МОТ) „Специалните мерки
за защита и подпомагане, предвидени в други конвенции и препоръки, приети от
Международната организация на труда, не се смятат за дискриминационни”.
Разпоредбата на чл.5, ал. 2 дава възможност всяка държава да определи като
недискриминационни всички други специални мерки, държащи сметка за особените нужди
на лицата, за които обикновено се признава, че се нуждаят от специална закрила или
подпомагане, на основания, като пол, възраст, инвалидност, семейни задължения, социално
или културно ниво.
Съвет на Европа
Член 14 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) гласи, че
„[у]пражняването на правата и свободите, изложени в тази Конвенция, следва да бъде
осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език,

19

Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от
23.04.1991 г., обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., в сила от 3.07.1991 г.
20
Ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г. - ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г. Издадена от
Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., в сила от 21.04.2012 г.
21 Приета по време на 11-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО на 14.12.1960 г.,
ратифицирана с Указ № 508 от 17.11.1962 г., издаден в сборник с международни документи през
1992 г.
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религия, политически

и други убеждения, национален

или социален

произход,

принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв
признак“. Протокол № 12 към Конвенцията, който влиза в сила на 1 април 2005 г. и все още
не е ратифициран от Република България, въвежда обща забрана за дискриминация и
въвежда изрична забрана за дискриминация от страна на всеки орган на власт.
Европейската социална харта на Съвета на Европа също съдържа общи и специални
антидискриминационни разпоредби. Европейският комитет по социални права (ЕКСП)
наблюдава до каква степен държавите членки спазват ЕСХ посредством система за
докладване и процедура за колективни оплаквания.
Европейски съюз
Относимите към защитата от дискриминацията първични източници на правото на
ЕС са Договорът за функционирането на Европейския съюз и Хартата на основните права
на Европейския съюз. Съгласно чл. 10 ДФЕС „[п]ри определянето и осъществяването на
своите политики и дейности Съюзът се стреми да се бори срещу всяка форма на
дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация“. Чл. 19 (предишен член 13 на
ДЕО) ДФЕС гласи:
„1. Без да се засягат другите разпоредби на Договорите и в рамките на правомощията,
които те предоставят на Съюза, Съветът може с единодушие, в съответствие със
специална законодателна процедура и след одобрение от Европейския парламент, да
приема необходимите мерки за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или
етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено
увреждане, възрастта или сексуалната ориентация.
2. Чрез дерогация от параграф 1, Европейският парламент и Съветът могат, в
съответствие с обикновената законодателна процедура, да приемат основните принципи
на мерките за стимулиране на Съюза, с изключение на хармонизиране на законовите и
подзаконовите разпоредби на държавите членки за подкрепа на действията на
държавите-членки по осъществяването на целите, посочени в параграф 1.“. Чл. 21 от
Хартата гласи следното:
11

„1. Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят
на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия
или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално
малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална
ориентация.
2. В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните особени
разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на гражданството.“.
Основните вторични източници на правото на ЕС, уреждащи защитата от
дискриминация, са следните директиви: Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000
година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата
или етническия произход, Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите,
Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на
принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и
услуги и предоставянето на стоки и услуги и Директива 2006/54/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните
възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите
(преработена).
Компетентни органи, разглеждащи случаи на дискриминация
Защита от дискриминация пред Комисията за защита от дискриминация (КЗД)
Комисията за защита от дискриминация е създадена със ЗЗДискр и съгласно чл.
40 от

този закон представлява

независим

специализиран

държавен

орган

за

предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство
на възможностите, както и за осъществяване на контрол по прилагането и спазването на
този или други закони, уреждащи равенство в третирането. КЗД е органът в Република
България, създаден съгласно изискванията на чл. 13 от Директива 2000/43/ЕО, чл. 12 от
Директива 2004/113/ЕО и чл. 20 от Директива 2006/54/ЕО. Правомощията ѝ са изчерпателно
изброени в чл. 47 ЗЗДискр.
12

Производството

пред

КЗД

е

специално

административно

производство,

регламентирано в членове 50-70 от ЗЗДискр, като спрямо неуредените в ЗЗДискр
процесуалноправни въпроси се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК). Производство пред КЗД може да бъде образувано по жалба на засегнатите
от дискриминация лица, както и служебно от КЗД или по сигнал на физически и
юридически лица, както и на държавни и общински органи.
На първо място, КЗД може да бъде сезирана с жалба, подадена от пострадало от
дискриминация лице. Жалбата или сигналът трябва като минимално съдържание да
посочват името или наименованието на подателя, адреса или седалището и адреса на
управление на подателя, изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата или
сигналът, изложение на исканията към комисията, както и дати и подпис на лицето, което
подава жалбата, или на негов представител. Анонимни жалби до КЗД са недопустими.
В ЗЗДискр е установен 3-годишен давностен срок за правото на жалба или сигнал
пред КЗД, считано от датата на извършване на дискриминацията, а при продължаващо
нарушение, считано от датата на преустановяване на последното. Производството пред КЗД
се спира и ако спор със същия предмет и между същите страни вече е бил отнесен за
разрешаване към съда.
КЗД е компетентна да разглежда както жалби и сигнали срещу физически и
юридически лица, така и жалби и сигнали срещу органи на власт. При констатиране на
нарушение на ЗЗДискр КЗД е оправомощена да налага принудителни административни
мерки, както и административни наказания под формата на глоби и имуществени
санкции. Принудителните административни мерки, които КЗД може да наложи, са
задължителни предписания на работодателите и длъжностните лица за отстраняване
на нарушения на законодателството за предотвратяване на дискриминация и спиране
на изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодатели, които водят или
могат да доведат до дискриминация. Наред с принудителните административни мерки КЗД
може да налага и глоби и имуществени санкции за нарушения както на процесуални, така и
на материалноправни норми на ЗЗДискр, като глобите и санкциите могат да са в размер от
200 лв. до 20 000 лв.
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Решенията

на

КЗД

подлежат

на

обжалване

по

реда

на

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им на
заинтересуваните лица.
Тежест на доказване
Съгласно чл. 9 от ЗЗДискр 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.
Тази норма има за цел да улесни жертвите на дискриминация при получаването на
защита и урежда изключение от общото правило за доказателствената тежест в
гражданското право, съгласно което всяка страна следва да докаже твърденията, които
предполагат благоприятни за нея последици. По този начин ответникът е задължен да
докаже съществуването на разумно оправдание за твърдяното за дискриминационно
поведение. Това разместване на тежестта на доказване настъпва от момента, в който ищецът
представи факти, от които може да се направи предположение, че е налице дискриминация.
Съгласно практиката на ЕСПЧ „[д]оказването може да е следствие от съвместното
съществуване на достатъчно силни, ясни и непротиворечиви индиции или от също такива
необорени фактически презумпции. Освен това, нивото на убедителност, необходимо за
достигането на конкретно заключение, и, в тази връзка, разпределянето на тежестта на
доказване са неразривно свързани със спецификата на фактите, естеството на
твърденията и разглежданото право по Конвенцията“22.
Предмет на доказване
При пряка дискриминация лицето, което твърди, че е пострадало, трябва да
представи достатъчно доказателства, че е третирано (или е било или би било третирано) понеблагоприятно в сравнение с лице в сходна ситуация, което няма притежавания от
жертвата защитен признак. Няма нужда защитеният признак да се явява единствената
22

D.H. and Others v. the Czech Republic, Жалба № 57325/00
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причина за по-неблагоприятното третиране, а е достатъчно да съставлява основна или поне
важна или значима причина за по-неблагоприятното третиране.
При непряката дискриминация лицето, което твърди, че е потърпевшо, трябва да
докаже съществуването на привидно неутрално правило или практика, която засяга
значително по-неблагоприятно група лица, притежаващи определен защитен признак. За да
обори това предположение, ответникът трябва да представи достатъчно доказателства, че
спорното правило или практика преследва легитимна цел и е налице пропорционалност
между преследваната цел и използваните средства, довели до различното третиране. Той
трябва да докаже, че единствено чрез спорното правило или практика легитимната цел може
да бъде постигната и не е налице по-малко засягащо правата на хората средство за нейното
постигане.
При тормозът същественото различие е, че няма нужда от прилагането на
сравнителен критерий. Преследването не се характеризира с някакви особености, що се
отнася до доказването.
Защита от дискриминация пред съда
Освен производството за защита от дискриминация пред КЗД, ЗЗДискр предвижда и
защита от дискриминация по съдебен ред. За разлика от КЗД, съдилищата са компетентни
да присъждат и обезщетения за претърпените вреди вследствие на установена
дискриминация. С Тълкувателно постановление № 1 от 16.01.2019 г. на ВКС по т. д. №
1/2016 г.23 се прие, че исковете за установяване на нарушение на ЗЗДискр, респективно за
осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди
нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения, както и
исковете за обезщетение за вреди по чл. 71, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за защита от
дискриминация са подсъдни на районния съд. По този начин отпада предишната
тълкувателна практика, съгласно която делата по искове за вреди от нарушение на права на
граждани, свързани с равенство в третирането, причинени от незаконни актове, действия
или

бездействия

на

държавни

органи

и

длъжностни

лица,

са

подсъдни

на

административните съдилища. Съгласно чл. 74 от ЗЗДискр. в случаите когато е имало
23

ОСГК и ОСС на Първа и Втора колегия на Върховния административен съд.
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производство пред КЗД всяко лице, претърпяло вреди от нарушение на ЗЗДискр. или по
други закони, уреждащи равенство в третирането, може да предяви иск за обезщетение по
общия ред срещу лицата и/или органите, причинили вредите. В случаите, когато вредите са
причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи
и длъжностни лица, искът за обезщетение се предявява по реда на Закона за отговорността
на държавата за вреди, причинени на граждани.
За разлика от правилата за погасителна давност, приложими към производствата
пред КЗД, искова молба до районния съд може да се предяви в рамките на 5-годишния
давностен срок от момента на извършване на дискриминация или преустановяване на
продължаващ акт на дискриминация. Исковата молба трябва да отговаря на формалните
изисквания по чл. 127 ГПК. Съдът може да разгледа иска за обезщетение или след
окончателен акт на КЗД, установяващ дискриминация, или в директно в рамките на иска на
основание чл. 71, ал. 1, когато е предявен пред районния съд при липсата на разглеждане от
КЗД.
Оспорване на дискриминационни административни актове
Съгласно чл.

73 ЗЗДискр

всяко

лице, чиито права са засегнати от

административен акт, издаден в нарушение на този или други закони, уреждащи
равенство

в

третирането,

може

да

го

обжалва

пред

съда

по

реда

на

Административнопроцесуалния кодекс.
Компетентен да разгледа жалбата е административният съд, в чийто район се намира
седалището на органа (или неговата териториална структура), издал оспорения
индивидуален административен акт.
Оспорването на общите административни актове може да се извърши в
едномесечен срок от тяхното обнародване или в 14-дневен срок от уведомяването на
заинтересованите лица, когато актът е приет в рамките на някакво административно
производство.
Оспорването на подзаконовите нормативни актове става пред Върховния
административен съд, като легитимирани да оспорват подзаконови нормативни актове са
граждани, организации и органи или прокурорът. Подзаконовият нормативен акт може да
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бъде оспорен в неговата цялост или в отделни негови части. Ако съдът обяви за нищожен
или отмени спорния подзаконов нормативен акт, неговото решение трябва да се огласи по
начина, по който е бил огласен атакуваният подзаконов нормативен акт.

Съдебна практика на националните и международните юрисдикции
През 1996 г. военни полицаи застрелват двама невъоръжени роми, които наскоро са
избягали от военна служба в строително поделение. ЕСПЧ единодушно установява, че е
налице нарушение на чл. 14 (Право на недискриминация) от Конвенцията във връзка с чл.
2 (Право на живот), тъй като властите не са разследвали възможните расистки мотиви зад
събитията, довели до смъртта на двете жертви. Това е ключово решение, тъй като ясно
установява позитивното задължение на държавите да разследват потенциални расистки
мотиви зад насилието.
„Насилието на расова основа е особено посегателство върху човешкото
достойнство и, поради опасните си последици, изисква специално внимание и енергични
действия от страна на държавните органи. Ето защо държавните органи са длъжни да
използват всички налични средства за борба срещу расизма и насилието по расистки
подбуди, утвърждавайки по този начин демократичната представа за общество, в което
разнообразието не се счита за заплаха, а за богатство“24.
Ангелова и Илиев срещу България (ЕСПЧ)
През 1996 г. г-н Илиев е пребит и намушкан с нож от група тийнейджъри. След
арестуването им нападателите признават расистките си мотиви. На някои от
нападателите е повдигнато обвинение в "хулиганство с изключителен цинизъм и
наглост", но в продължение на девет години не е направено нищо повече за
изправянето им пред съда. ЕСПЧ постановява, че България не е изпълнила
задълженията си да защитава и преследва нарушенията на правата по членове 2 и 14
от ЕКПЧ.
98. "Когато това нападение е на расова основа, особено важно е разследването да се
води енергично и безпристрастно, като се има предвид необходимостта непрекъснато
да се потвърждава осъждането на расизма от страна на обществото и да се поддържа
24

ЕСПЧ, Начова и други с/у България (Жалби № 43577/98 и 43579/98).
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доверието на малцинствата в способността на властите да ги защитят от заплахата от
расистко насилие.
116. Съдът счита за напълно неприемлив факта, че макар да са знаели, че нападението
е било подбудено от расова омраза, властите не са приключили бързо предварителното
разследване срещу нападателите и не са ги изправили пред съда. Напротив, те са
допуснали наказателното производство да се проточи и да остане на етап разследване
в продължение на повече от единадесет години. В резултат на това по отношение на
повечето от нападателите е изтекла давността. Освен това Съдът отбелязва, че
властите не са повдигнали на нападателите обвинения и за престъпления на расова
основа."
Параскева Тодорова срещу България (ЕСПЧ)
По това дело ЕСПЧ постановява, че е налице нарушение на чл. 14 във връзка с чл. 6 §
1 (Право на справедлив съдебен процес) поради отказа на националните съдилища да
отложат изпълнението на наказанието на жалбоподателката в резултат на нейния
етнически произход.
"Съдът [...] отбелязва, че [...] правителството [...] само е оспорило наличието на
дискриминационно третиране спрямо жалбоподателката и че не е представило
никакви доказателства, които да обосноват разликата в третирането, установена в
този конкретен случай [...]. Съдът [...] не забелязва никакви обстоятелства от
обективен характер, които биха могли да оправдаят това положение. [Принципът на
равенство на всички граждани пред закона е залегнал в българската Конституция и
[...] Наказателно-процесуалният кодекс изисква от съдилищата да прилагат
наказателното право еднакво спрямо всички граждани [...]. Трябва да се констатира,
че оспорваните мотиви на съдилищата по настоящото дело изглежда се отклоняват от
тези принципи."
Тръст за равни права срещу България (№ 121/2016) (ЕССР)
Жалбата се основава на разпоредби от Закона за семейните помощи за деца, които
установяват различно третиране на родители под 18-годишна възраст, спиране или
прекратяване на помощите, ако детето спре да посещава училище, и прекратяване на
семейните помощи, когато непълнолетният стане родител.
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„ЕКСП приема, че законодателството има непропорционално въздействие върху
ромите и непълнолетните жени. Въпросните законодателни мерки, по-специално
прекратяването на семейните надбавки, когато непълнолетният стане родител, и
спирането или прекратяването на семейните надбавки, ако детето спре да посещава
училище, представляват дискриминация спрямо ромите, и по-специално спрямо
непълнолетните жени от ромски произход (§§ 91-95)“25.
Дискриминация въз основа на членство в синдикати
„Сама по себе си клаузата за плащане на присъединителна вноска към КТД не е
израз на пряка дискриминация. Но налице ще бъде пряка дискриминация по признак
"членуване в синдикална организация" спрямо служители, които не членуват в синдикална
организация, и могат да се присъединят към КТД след плащане на присъединителна
вноска, когато се установи несъразмерност (в повече) между присъединителната вноска
и финансовите задължения на членуващите работници и служители към синдикалната
организация, подписала КТД26“.
Пряка дискриминация на ски инструктори въз основа на социално положение.
„Ски учителите ползват същите услуги, както останалите потребители

независимо дали те се определят като туристи или не съгласно Закона за туризма.
Независимо, че ползването на въжените линии е свързано с упражняването на тяхната
професия липсват законови причини те да бъдат третирани по-неблагоприятно от
останалите възрастни потребители на същата услуга, предлагана от дружеството
жалбоподател. Интензивността на ползване на услугата е неотносима, тъй като лифт
картите се издават за определено време, като за това време въжените линии могат да
се ползват с различен интензитет от различните потребители. Ползването на въжените
линии е различна и самостоятелна услуга от ползването на ски пистите, поради което
законосъобразно е прието от тричленният състав, че не е налице комплексна услуга, която
налага на ски учителите да се предлагат лифт карти на по-висока цена“27.
„От анализа на цитираните норми следва извод, че пряка дискриминация е налице
винаги когато някой, на основата на защитен признак, е по-неблагоприятно третиран, в

ЕКСП, Equal Rights Trust с/у България, жалба № 121/2016
Решение № 60143 от 28.07.2021 г. на ВКС по гр. д. № 3783/2020 г., III г. о., ГК.
27
Решение № 14131 от 2.11.2011 г. на ВАС по адм. д. № 7032/2011 г., 5-членен с-в.
25
26
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сравнение с другиго в сходна ситуация. Напротив, непряката дискриминация не е
третиране обусловено от защитен признак, а е третиране, което еднакво се прилага
спрямо всички, без оглед на признаците им, но се отразява по-зле на едни, отколкото на
други, като несъразмерното засягане е на групи, характеризиращи се със защитен
признак. Следователно непряката дискриминация не е различно третиране на лица, които
се отличават по защитен признак, а е различна степен на злепоставяне, вследствие
еднакво третиране“28.
Дело C-414/16, Вера Егенбергер (Съд на ЕС)
По това дело се твърди, че жалбоподателката е била дискриминирана, тъй като
не е принадлежала към никакво религиозно вероизповедание. Работодателят,
евангелистка църква, изрично е посочил в обявата за работа, че се изисква членство
в протестантска църква или църква, свързана с Работната група на християнските
църкви в Германия, въпреки че въпросната работа вероятно е имала много малко
общо с църквите. Съдът на ЕС постанови, че националните съдилища са тези, които
трябва да определят деликатния баланс между защитата на работниците и
дискриминацията въз основа на религия или убеждения, от една страна, и
автономията на религиозните организации, от друга.
„За да гарантира спазването на този общ принцип [за равно третиране], член 9 от
Директива 2000/78, тълкуван с оглед на съображение 29 от нея, налага задължение на
държавите членки да предвидят процедури, по-конкретно съдебни, за осигуряване на
изпълнението на задълженията по тази директива. От друга страна член 10 от същата
директива изисква от държавите членки да предприемат необходимите мерки в
съответствие с техните национални правни системи, за да гарантират, че когато лица,
които считат себе си за засегнати поради неприлагането спрямо тях на принципа за равно
третиране, представят пред съд или друг компетентен орган факти, от които може да
бъде заключено, че е налице пряка или непряка дискриминация, ответникът следва да
докаже, че този принцип не е нарушен“29.
Тимишев срещу Русия (жалби № 55762/00 и 55974/00) (ЕСПЧ)

28
29

Решение № 2572 от 14.05.2012 г. на АдмС - София по адм. д. № 4726/2011 г.
СЕС, решение по дело C‑414/16, Vera Egenberger.
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Делото се отнася до адвокат от чеченски произход, който е бил жертва на расово
профилиране от страна на полицията и силите за сигурност в Русия. ЕСПЧ
постановява, че правото на жалбоподателя на свободно придвижване "е било
ограничено единствено на основание на неговия етнически произход" - разлика в
третирането, която представлява расова дискриминация по смисъла на член 14.
„Във всеки случай Съдът счита, че никаква разлика в отношението, която се
основава изключително или в решаваща степен на етническия произход на дадено лице, не
може да бъде обективно оправдана в едно съвременно демократично общество, изградено
на принципите на плурализъм и зачитане на различните култури“30.
Административен съд София
По това дело жалбоподателят твърди, че е бил дискриминиран, тъй като е от ромски
произход и му е било отказано да получи земя, въпреки многобройните молби за земя,
отправени до кмета съгласно Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни
граждани . Съдът потвърждава решението на КЗД, като установява, че в тази
конкретна ситуация не е извършена дискриминация.
„Не е достатъчно да се установи неблагоприятно третиране на определено лице
или лица, а е необходимо да се докаже още, че това неблагоприятно третиране е
извършено по някой от признаците, очертани в чл. 4 от ЗЗДискр., като следва да е налице
и пряка причинно-следствена връзка между неблагоприятното отношение, в случая
неблагоприятно третиране, и причината за него, която при всички случаи следва да се
изразява в признак по цитирания чл. 4 от закона“31.
Дело C-14/83, Сабина фон Колсон и Елизабет Каман (Съд на ЕС)
По това дело жалбоподателките са кандидатствали за работа в мъжки затвори в
Германия, но са били отхвърлени, защото са били жени. Съдът на ЕС установява, че
държавите от ЕС са длъжни да осигурят средство за правна защита, за да приложат
принципа на равно третиране в съответствие с Директивата за равното третиране.
„[Невъзможно е] да се наложи истинско равенство на възможностите без
надлежна система от санкции“32.

30

ЕСПЧ, решение по дело Тимишев с/у Русия (жалби № 55762/00 и 55974/00).
Решение № 3457 от 22.05.2013 г. по адм. д. № 8547/2012 г. на АССГ.
32
СЕС, решение по дело № C-14/83, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann.
31
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Дело C-177/88, Елизабет Йохана Пасифика Деккер (СЕС)
Това дело се отнася до отказ за наемане на работа на жена, тъй като тя е била бременна.
Съдът поддържа, че това би представлявало пряко нарушение на принципа на равно
третиране, залегнал в член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 от Директива
76/207/ЕИО на Съвета.
„[…] макар пълноценното прилагане на директивата да не изисква някаква
специфична форма на санкциониране на дискриминация, то налага санкцията да бъде
такава, че да гарантира реална и ефективна защита […]. [Санкцията] трябва
освен това да има и истински възпиращ ефект […]“33.
Практическа информация за правна защита на жертви на дискриминация
Производството пред КЗД има за цел установяване на нарушения на ЗЗДискр. или
други закони, уреждащи равенство в третирането, извършителя на нарушението и
засегнатото лице и предотвратяване на нарушения, тяхното преустановяване и
премахване на различия в третирането.
Производството за защита от дискриминация се образува по жалба на засегнатите лица,
по инициатива на КЗД или по сигнали на физически и юридически лица, на държавни
и общински органи. Жалбите и сигналите трябва да бъдат в писмена форма и да са на
български език или да са придружени от заверен превод, когато са на чужд език.
Жалбата или сигналът трябва да съдържат:
 името или наименованието на подателя, телефони за връзка, факс и електронен
адрес;
 адреса или седалището и адреса на управление на подателя;
 изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата или сигнала;
 в какво се състои искането към Комисията;
 дата и подпис на лицето, което подава жалбата или на негов представител.
Към жалбата или сигнала се прилагат:
1. пълномощно, когато жалбата или сигналът се подават от пълномощник.

33

СЕС, решение по дело № C-177/88, Elisabeth Johanna Pacifica Dekker.
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2. декларация от жалбоподателя или лицето, подало сигнала, че към момента на подаване
на жалбата или сигнала до КЗД, няма заведено съдебно дело със същия предмет между
същите страни. Образец на декларацията може да бъде намерен на страницата на КЗД:
https://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/2013-11-09-23-10-57
3. документи и книжа в подкрепа на жалбата или сигнала, а ако не са оригинали – заверени
копия от подателя им и други доказателствени средства.
Когато жалбата или сигнала имат някакви нередовности, КЗД определя срок, в който
те да бъдат отстранени.
КЗД няма да образува производство или ще прекрати образуваното производство
когато:


са изтекли три години от извършване на нарушението.



се установи, че по същия спор по ЗЗДискр. има заведено дело пред съд или влязло в
сила решение на съда.



се установи, че по същия спор има влязло в сила решение на КЗД.



подателят на жалбата или сигнала оттегли или се откаже от нея/него.



жалбата или сигналът не са от компетентността на КЗД.



нередовностите на жалбата или сигнала не са отстранени в определения за това



срок.

За производството пред КЗД не се събират държавни такси, а направените в хода на
производството разноски, с изключение на адвокатските възнаграждения, са за сметка
на бюджета на КЗД.
Указания за образуване на производство пред КЗД можете да намерите на адрес
https://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/2013-11-09-23-10-57
Образец на жалба до КЗД можете да намерите на уебсайта на Комисията https://www.kzdnondiscrimination.com/layout/index.php/2013-11-09-23-10-57
Както и на следния линк: https://www.deystvie.org/signal-kzd?fbclid=IwAR3J21cfT4%20vuL5e_6x6NybsdKfZ6jkvhiOSEfM6rf_9v2QwS6SwNUTo1dY
Някои допълнителни предложения към адвокатите за това как да подкрепят жертвите на
дискриминация
23

1.

Установяване на фактите. За да се получи полезна и надеждна информация за това

какво точно се е случило, има няколко полезни съвета, които могат да се следват. Важно е
да имате добри умения за слушане. Не се разсейвайте и запазете целия си фокус и внимание
върху това, което клиентът има да сподели. Останете обективни и се съсредоточете върху
фактите, а не върху мненията и други субективни характеристики. Избягвайте
предположенията.
2.

Конфиденциалност. Зачитането на личната информация на жертвата е от съществено

значение

при

работа

с

жертви,

включително

жертви

на

дискриминация.

Конфиденциалността защитава достойнството на жертвите и им дава повече възможности.
Адвокатът не може да разкрива информация без информираното съгласие на жертвата.
3.

Зачитане на волята на жертвата. Клиентът има пълното право да реши дали, как и

кога ще споделя информация, както и какво да прави и какво да не прави. Клиентите, които
са подкрепяни и към които се отнасят с уважение, са много по-склонни да сътрудничат на
адвоката си, както и на органите на правосъдието, така че да предоставят най-добрите и
най-подробни показания.

4.

Избягване на виктимизация. Избягването на по-нататъшна виктимизация, особено

на жертви на дискриминация, отнасяща се до уязвими групи, е от ключово значение. Найдобрият вариант би бил да се насочи жертвата към специализирани служби за подкрепа на
жертвите и/или неправителствени организации в помощ на жертвите.
В ресурсите по-долу можете да видите контакти на институции и организации на
гражданското общество, работещи в областта на борбата с дискриминацията, някои
от които предоставят правна помощ на пострадали.
Ресурси
Комисия за защита от дискриминацията
Адрес: гр. София, бул. Драган Цанков № 35, п.к. 1125
Електронна поща: kzd@kzd.bg
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Телефон: 02 / 807 30 30
Министерство на труда и социалната политика
Адрес: София 1051, ул. Триадица №2
Електронна поща: mlsp@mlsp.government.bg
Телефон: +359 2 8119 443
Агенция за хора с увреждания
Адрес: 1233 София
ул. Софроний Врачански № 104-106
Електронна поща: ahu@mlsp.government.bg
Телефон: 02 931 80 95; 02 832 90 73
Омбудсман на Република България
Адрес: София 1202, ул. Георг Вашингтон № 22
Телефон: 02/81-06-955; факс: 02/81-06-963
Електронна поща: priemna@ombudsman.bg
Национално бюро за правна помощ
Адрес: гр. София 1421, ул. „Развигор“ № 1
Eлектронна поща: nbpp@nbpp.government.bg
Телефон: +359 2 8193200
Факс: +359 2 8654812
Софийска адвокатска колегия
Адрес: София 1309
бул. Тодор Александров 137, ет. 2 и 3
Eлектронна поща: register@sak-sas.bg
Телефон: 029048015
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Благоевград
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Адрес: ул. „Полковник Димов“ № 1, партер
2700 гр. Благоевград
Телефон: 073884494; 0877874494
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Варна
Адрес: ул. „Пирот“, № 8А
9000 гр. Варна
Телефон: 0879838917
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Велико Търново
Адрес: ул. „Цанко Церковски“ № 39, офис 106
5000 гр. Велико Търново
Телефон: 062/ 60 30 64
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Видин
Адрес: ул. „Цар Александър II“ № 19
3700 гр. Видин
Телефон: 0877088522
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Габрово
Адрес: ул. Априловска 9; ет. 2
5300 гр. Габрово
Телефон: 066807327
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Кърджали
Адрес: ул. „Отец Паисий“, № 12, ет. 2
6600 гр. Кърджали
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет-Плевен
Адрес: ул. „Димитър Константинов“, № 25, етаж 3, Адвокатска стая
5800 гр. Плевен
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Телефон: 064 803 321
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Сливен
Адрес: пл. „Хаджи Димитър“, № 11
8800 гр. Сливен
Телефон: 0877622665
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Стара Загора
Адрес: ул. „Кольо Ганчев“ № 64
6000 гр. Стара Загора
Телефон: 0878546980
Български Хелзинкски Комитет
Адрес: гр. София, ул. „Върбица“ № 7, п.к. 1504
Телефон: 02 943 4876, 02 944 0670, 02 943 4405
Електронна поща: bhc@bghelsinki.org
Младежка ЛГБТ организация „Действие“
Електронна поща: info@deystvie.org
Телефон: 02/4006308
Български Фонд за Жените
Адрес: гр. София, бул. Витоша № 50, п.к. 1000
Електронна поща: office@bgfundforwomen.org
Телефон: +359 2 426 92 02; +359 885 444 103
Институт отворено общество – София
Адрес: гр. София, ул. Солунска № 56, п.к 100
Телефон: (+359 2) 930 66 19
Факс: (+359 2) 951 63 48
Електронна поща: info@osi.bg
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Организация на Евреите в България „Шалом“
Адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 50, п.к. 1000
Телефон: 02/4006308
Фондация Билитис
Адрес: гр. София, Rainbow Hub,
бул. Княз Александър Дондуков 22А
Телефони:
+359 887 607 276
+359 888 243 666
Електронна поща: bilitis@bilitis.org
community@bilitis.org
Фондация ГЛАС
Адрес: гр. София, бул. Дондуков 22А, п.к. 1000
Eлектронна поща: help@glasfoundation.bg

Изготвили:
Диляна Гитева
Никола Огнянов
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