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Благодарности на всички училища, детски градини и институции от Видински регион, които
подкрепиха идеята на проект „Равни права за ромите“ и участваха в обучителните модули
на Сдружение „Организация Дром“.
Специално благодарим и на семействата и стипендиантите, които се снимаха за
корицата на настоящото издание.
Всички права са запазени. Не е разрешено публикуването на части от изданието под
каквато и да е форма без писмено разрешение на издателя.

Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“

Увод
зации в България по Финансовия механизъм на ЕИП цели да:
• подобри информацията и
разбирането за права на човека;
• насърчава и защитава основните права на човека;
• ограничи расизма и ксенофобията в българското общество.
Проектът предостави безплатна
правна помощ и консултации на ромите в област Видин, чиито права са били
нарушени. Други основни дейности по
проекта бяха провеждането на обучения в регионалните училища, и детски
градини относно права на човека, основни права на европейските граждани
и др. Новост за Видински регион бе и
създаването на Център по медиация.
Дейностите по проекта имаха за
цел да насърчат и поддържат едно добро разбиране за правата на малцинствата и по този начин да се намали
нивото на дискриминация, основана на
етнически произход.
Проект „Равни права за ромите“ си
постави като основна задача да допринесе за процеса на демократизация и
европейска интеграция на българското
общество.

Сдружение „Организация Дром“
(нар. Сдружението) е създадено през
1997 г., и е една от най-големите организации в България за защита правата на човека и насърчаването на равните права на Ромите. Сдружението
създава т. нар. „Видински модел на десегрегация“, който дава равен достъп
до образование на ромите. От 2000 г.
Сдружението предостави подкрепа на
над 3000 деца от ромски произход във
Видински регион, а програмата по десегрегация бе разпространена в градовете Видин, Белоградчик, Брегово,
Димово, Кула и село Арчар.
Сдружението работи предимно в
област Видин, една от
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„Никой не се ражда с омраза към друг заради цвета
на кожата, религията или
миналото му. Хората се учат
да мразят, и ако те могат да
се научат да мразят, то те
могат да бъдат научени и
да обичат, защото любовта
завладява човешкото сърце
много по-лесно отколкото
омразата”.
Нелсън Мандела

„No one is born hating another person because of the
color of his skin, or his background, or his religion. People
must learn to hate, and if they
can learn to hate, they can be
taught to love, for love comes
more naturally to the human
heart than its opposite.”
Nelson Mandela

The project “Equal Rights for Roma”
supported by EEA Grants Program, is willing to:
•
increase the human rights
information and understanding;
•
promote and protect fundamental human rights;
•
Limit the racism and xenophobia
in the Bulgarian society.
Project activities included also trainings
in the regional schools and kindergartens
about human rights, European citizen’s
rights and etc. What was new for Vidin region was the establishment of Mediation
Centre.
Project activities were expected to promote
and sustain good understanding about the
minority rights and thus to decrease the level of discrimination, based on ethnic background. The project “Equal rights for the
Roma” had one basic task to contribute to
the process of democratization and European integration of the Bulgarian society.

Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“

Раздел 1
Основни дейности по проект „Равни права за ромите“ и тяхното изпълнение
ПРАВНА ПРИЕМНА

Дейността на правната приемна бе предвидена за целия
период на проекта. Основната
цел на правната приемна е осигуряване на безплатни правни
консултации от квалифициран
юрист на граждани от ромски
произход и др. социално слаби
лица. Статута на Видински регион, като най-бедният в цяла
Европа, най-вече рефлектира върху ромското население,
което поради трудната социална среда в която живее, няма
достатъчно добро образование
и много често неговите права
биват нарушавани било поради
незнанието им или неразбирането на това какво може да се
иска от институциите и какво са
длъжни да предоставят като услуга. Много често институциите
не желаят да съдействат и е

необходима нашата намеса с
цел достъп до услугите, които
отделни институции дават.
Още
със
стартирането
правната приемна бързо се утвърди и стана позната на гражданите от града и региона. Голяма част от исканата помощ
е свързана и с осигуряване на
правна защита в образувани
съдебни производства, но тъй
като проекта няма предвидена
такава юриста насочва само
към предмета на спора и правното основание за завеждане
на иск в съда.
Създадохме бланка на молбата, която се подава от лицата
желаещи да бъдат консултирани, както и формуляр, които
се попълва от юриста с
правното основание, и

ЗАКОН за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
Обн., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила
от 1.01.2004 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004
г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 105 от
29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр.
30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006
г., изм. и доп., бр. 68 от 22.08.2006 г.,
изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от
1.03.2008 г., доп., бр. 100 от 30.11.2007
г., в сила от 20.12.2007 г., изм. и
доп., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 108 от
19.12.2008 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009
г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила
от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 103
от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009
г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила
от 10.12.2010 г., бр. 23 от 22.03.2011
г., в сила от 22.03.2011 г., бр. 39 от
20.05.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г.,
в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр.
58 от 31.07.2012 г., в сила от 1.08.2012
г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила
от 1.01.2014 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в
сила от 2.08.2013 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 10/2003 г.,
стр. 118
Библиотека закони - АПИС, т. 1, р. 3, №
171

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда защитата
срещу всички форми на дискриминация
и съдейства за нейното предотвратяване.
Чл. 2. Целта на закона е да осигури на
всяко лице правото на:
1. равенство пред закона;
2. равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения
живот;
3. ефективна защита срещу дискриминацията.
Чл. 3. (1) Този закон защитава от
дискриминация всички физически лица
на територията на Република България.
(2) Сдружения на физически лица,
както и юридически лица, се ползват от
правата по този закон, когато са дискриминирани на основата на признаците
по чл. 4, ал. 1, по отношение на техния
членски състав или на заетите в тях
лица.
Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2004
г.) Забранена е всяка пряка или непряка
дискриминация, основана на 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.
(2) Пряка дискриминация е всяко
по-неблагоприятно третиране на лице
на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано
или би било третирано друго лице при
сравними сходни обстоятелства.
(3) Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на признаците
по ал. 1 в по-неблагоприятно положение
в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий
или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно
оправдан/а с оглед на законова цел и
средствата за постигане на целта са
подходящи и необходими.
Чл. 5. Тормозът на основа на при-
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Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“
негова резолюция по случая.
Поради честите случаи и на нарушени права на лицата, като потребители изготвихме
листовка с полезни адреси и кратко описание на важни държавни институции, като Комисия за защита
от дискриминация, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и др.
Листовката се раздава безплатно на жалбоподатели.
Дейността има добро приемане тъй като процента на ромското население в област Видин е значителен, както и процента на социално слабите. Правната приемна дава възможност на всички граждани да
имат достъп до квалифициран юрист без да е необходимо да заплащат такса.
През целия период на функциониране на правната приемна процента на случаите, в които има дискриминация е малък, и вярваме че това се дължи на
нашата активна работа за популяризиране на човешките права, защитата им и работата с младежи за
борба с ксенофобията.
Статистика – броят на поискалите правна консултация варира и е средно между 15 и 20 души месечно. През последните два-три месеца от изпълнение
на проекта броят на жените значително превишава
този на мъжете, но като цяло са изравнени.
Голям процент от лицата потърсиха помощ по отношение на нарушаване правата на потребителите.

В повечето случаи проблемът е между отделния човек и компания-монополист ЧЕЗ, ВиК. Операторите
на мобилни услуги също са сред търговците неспазващи правата на потребителите. Прави впечатление,
че не винаги се касае до злоупотреба с господстващо
положение от страна на търговците, а в поне половината случай гражданите-потребители не са запознати не само с правата си, но и с механизмите да изискват съдействие от страна на търговеца. Често пъти
опираме до небрежност проявена от потребителя, от
която търговеца се възползва.
Не малко са и случаите в които, лицата поради
небрежно отношение на служители от местната администрация се обръщат за помощ с цел защита на
техните граждански права. Най-често това са лица от
ромски произход, които поради ниска степен на образованост трудно се ориентират относно компетентността на определена институция.
По време на изпълнение на проекта, не малък
брой лица се обръщаха за консултация и получаваха такава, без да попълнят съответните формуляри,
поради изричен техен отказ да предоставят своите
данни, като име и адрес за целите на поддържаният
регистър на жалби. Около 10 % бяха лицата, които
след първоначално потърсена консултация се обръщаха към нас и с друг правен казус.

ЗАКОН за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
знаците по чл. 4, ал. 1, сексуалният тормоз, подбуждането към дискриминация,
преследването и расовата сегрегация,
както и изграждането и поддържането
на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до
публични места, се смятат за дискриминация.
Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 1.08.2012
г.) Забраната за дискриминация действа
спрямо всички при упражняването и защитата на предвидените в Конституцията и законите на Република България
права и свободи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в
сила от 1.08.2012 г.) При изработване
на проекти на нормативни актове, както и при тяхното прилагане държавните
и обществените органи и органите на
местното самоуправление се съобразяват с целта за недопускане на пряка или
непряка дискриминация на основата на
признаците по чл. 4, ал. 1.
Чл. 7. (1) Не представлява дискриминация:
1. различното третиране на лица на
основата на тяхното гражданство или
на лица без гражданство, когато това е
предвидено в закон или в международен договор, по който Република Бълга-
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рия е страна;
2. различното третиране на лица на
основата на характеристика, отнасяща
се до признак по чл. 4, ал. 1, когато тази
характеристика поради естеството на
определено занятие или дейност, или
условията, при които то се осъществява, е съществено и определящо професионално изискване, целта е законна, а
изискването не надхвърля необходимото за постигането й;
3. различното третиране на лица на
основата на религия, вяра или пол по
отношение на занятие, осъществявано в религиозни институции или организации, когато поради естеството на
занятието или условията, при които то
се осъществява, религията, вярата или
полът е съществено и определящо професионално изискване с оглед характера на институцията или организацията,
когато целта е законна, а изискването
не надхвърля необходимото за постигането й;
4. различното третиране на лица на
основата на религия, вяра или пол при
религиозно образование или обучение,
включително при обучение или образование с цел упражняване на занятие по
т. 3;
5. определянето на изисквания за ми-

нимална възраст, професионален опит
или стаж при наемане на работа или
при предоставяне на определени преимущества, свързани с работата, при условие че това е обективно оправдано за
постигане на законна цел и средствата
за постигането й не надвишават необходимото;
6. определянето на максимална
възраст за наемане на работа, което е
свързано с необходимостта от обучение
за заемане на съответната длъжност
или с необходимостта от разумен срок
за заемане на длъжността преди пенсиониране, при условие че това е обективно оправдано за постигане на законна
цел и средствата за постигането й не
надвишават необходимото;
7. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила
от 29.12.2009 г.) специалната закрила за
бременни жени, жени в напреднал етап
на лечение ин-витро и майки, установена със закон, освен ако те не желаят да
се ползват от тази закрила и са уведомили писмено за това работодателя;
8. изискванията за възраст и определен от закона трудов или служебен стаж
за целите на пенсионното осигуряване;
9. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) мерките
и програмите по Закона за
насърчаване на заетостта;

Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“
ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при
която трето лице - медиатор, подпомага спорещите
страни да постигнат споразумение.
Предмет на медиация могат да бъдат граждански,
търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.
Към Сдружение „Организация Дром“ се създаде
“Център по медиация“, където спорещи страни или
лица с нарушени права да имат възможност извънсъдебно да разрешат възникнал проблем. В северозападнния регион няма установен и работещ център,
а способа е непознат за голяма част от населението.
Целта ни бе да популяризираме на първо място този
способ за разрешаване на възникнали спорове, и на
второ място да предоставим възможност на гражданите от региона да използвал метода напълно безплатно.
Способа дава възможност за страните взаимно да
разрешат спора, като не ги ограничава със срокове и
тромавост на съдебната система. Целта е чрез медиатор – трето неутрално лице, спорове възникнали между роми и нероми, да бъдат разрешавани.

Част от лицата, които потърсиха помощ в правната приемна стартираха процедура по медиация. Към
медиация се обърна родител относно получаване на
издръжка на дете, най-често във връзка с междусъседски спорове и отношения на етажни собственици. В
тези случаи прави впечатление, че собствениците на
имоти в етажна собственост не знаят задълженията си
към етажната собственост или дори да ги знаят не желаят да ги изпълняват. Засягат се и въпроси за правомощията на Управителя на етажната собственост.
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10. различното третиране на лица с
увреждания при провеждане на обучение и придобиване на образование за
задоволяване на специфични образователни потребности с цел изравняване
на възможностите им;
11. определянето на изисквания за
минимална и максимална възраст за
достъп до обучение и образование, при
условие че това е обективно оправдано
за постигане на законна цел с оглед естеството на обучението или образованието, или условията, при които то се
осъществява, и средствата за постигането на тази цел не надвишават необходимото;
12. (нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) установяване на максимална възраст за
получаване на кредит по Закона за кредитиране на студенти и докторанти;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 69 от
2008 г.) мерките в областта на образованието и обучението за осигуряване на
балансирано участие на жените и мъжете, доколкото и докато тези мерки са
необходими;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 69 от
2008 г.) специалните мерки в полза на
лица или групи лица в неравностойно
положение на основата на признаците
по чл. 4, ал. 1 с цел изравняване на възможностите им, доколкото и
докато тези мерки са необ-

ходими;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 69 от
2008 г.) специалната закрила на деца
без родители, непълнолетни, самотни
родители и лица с увреждания, установена със закон;
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 69 от
2008 г.) мерките за защита на самобитността и идентичността на лицата, принадлежащи към етнически, религиозни
или езикови малцинства, и на правото
им самостоятелно или съвместно с другите членове на своята група да поддържат и развиват своята култура, да изповядват и практикуват своята религия
или да ползват своя език;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 69 от
2008 г.) мерките в областта на образованието и обучението за осигуряване на
участието на лица, принадлежащи към
етнически малцинства, доколкото и докато тези мерки са необходими;
18. (нова - ДВ, бр. 100 от 2007 г., предишна т. 17, бр. 69 от 2008 г.) различното
третиране на лица при предоставянето
на стоки и услуги, предназначени изключително или основно за представителите на единия от половете, което има за
основание законна цел и средствата за
постигането й са подходящи и необходими;
19. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила
от 1.08.2012 г.) различното третиране

на лицата при предприемане на мерки,
имащи за цел инициативи, изключително или основно насърчаващи предприемачеството сред жените в случаите,
когато те са недостатъчно представеният пол, или за предотвратяване или
компенсиране на неизгоди в професионалната кариера.
(2) Списъкът на дейностите, при които полът е съществено и определящо
професионално изискване по смисъла
на ал. 1, т. 2, се определя със:
1. наредба на министъра на труда
и социалната политика, съгласувано с
министъра на вътрешните работи; този
списък своевременно се привежда в съответствие с настъпващите изменения в
условията на труда, като се преразглежда най-малко веднъж на три години;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила
от 22.03.2011 г.) наредба на министъра
на отбраната - за дейностите и длъжностите при изпълнение на военната
служба във въоръжените сили.
Чл. 8. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на
дискриминация, носят отговорност по
този закон.
Чл. 9. В производство за защита
от дискриминация, след като страната,
която твърди, че е жертва на дискриминация, докаже факти, от които може да
се направи извод, че е налице дискри-
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Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“
ОБУЧЕНИЯ

В рамките на проекта представители на Сдружение
„Организация Дром” проведоха обучения в цялата Видинска област по въпроси свързани с човешките права и основните права на гражданите на Европейския
съюз. Голям интерес сред участниците имаше обучението по „Конституция на Република България“, обучението включваше история на създаване на първата
българска конституция, както и съдържание и понятия
на настоящата. По време на провежданите обучения,
се установи, че все още голям брой от ромското население непознава понятието „дискриминация“, както и
способите за защита в случаи на нарушени права по
признак „етническа принадлежност“.
Участници в обученията бяха ученици и техните
родители. В училищата бе организиран Клуб „Права на
човека“, в които се обучаваха ученици от 1 до 12 клас.
От проведените теми сред учениците, с най-голям
интерес се прие темата за „Езика на омразата“, и спо-

собите за ограничаването му в интернет пространството, както и информирането им, че „езика на омразата“
се квалифицира като престъпление според разпоредбите на Наказателния кодекс на България. Целта на
тази тема бе да намали случаите на използване на
„езика на омразата“ в училище, където учениците от
различен етнически произход, както и всички т. нар.
„различни“ деца биват ежедневно наранявани чрез използването му.
С цел обратна връзка, в края на провежданите обучения се анкетираха лицата относно полезността на
обучението и след направеното обобщение на анкетните карти, установихме, че мнението за обучението е
Отлично и Мн. Добро, само 5 % го определят като не
добро. Относно полезността, 90 % от анкетираните го
определят като полезно, и към 80 % имат желание да
участват отново в такова обучение.
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минация, ответната страна трябва да
докаже, че правото на равно третиране
не е нарушено.
Чл. 10. При осъществяване на правомощията си държавните органи и органите на местното самоуправление са
длъжни да предприемат всички възможни и необходими мерки за постигане целите на този закон.
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008
г.) Органите на държавна власт, обществените органи и органите на местното
самоуправление предприемат мерки по
смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 13 и 14, когато
това е необходимо за постигане целите
на този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Органите на държавна власт, обществените
органи и органите на местното самоуправление предприемат приоритетно
мерки по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 13
и 14 за изравняване възможностите на
лица - жертви на множествена дискриминация.
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Глава втора
ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Раздел I
Защита при упражняване
правото на труд
Чл. 12. (1) При обявяване на свободно работно място работодателят няма
право да поставя изисквания, свързани
с признаците по чл. 4, ал. 1, освен в случаите по чл. 7.
(2) Преди сключване на трудовия договор работодателят няма право да иска
от кандидата информация за признаците по чл. 4, ал. 1, освен в случаите по
чл. 7 или когато това е необходимо за
нуждите на проучване за получаване на
разрешение за работа с класифицирана
информация при условията и по реда на
Закона за защита на класифицираната
информация.
(3) Работодателят няма право да отказва приемането на работа поради
бременност, майчинство или отглеждане на дете.
(4) Работодателят няма право да от-

каже да наеме на работа или да наеме
при по-неблагоприятни условия лице на
основата на признаците по чл. 4, ал. 1,
освен в случаите по чл. 7.
Чл. 13. (1) Работодателят осигурява
еднакви условия на труд без оглед на
признаците по чл. 4, ал. 1.
(2) Когато това не би довело до прекомерни затруднения по организацията
и осъществяването на производствения
процес и в случаите, когато са възможни
начини, които компенсират обективно
възможните неблагоприятни последици
за общия производствен резултат, работодателят осигурява условия на труд,
свързани с работното време и почивните дни, съобразени с изискванията на
изповядваната от работника или служителя религия или вяра.
(3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато майката, която ползва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане
на дете, или лицето, което ползва отпуск
по чл. 163, ал. 8 от Кодекса
на труда или за отглеждане

Проект
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Раздел 2
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията в този раздел е предназначена да подпомогне лицата чийто права са нарушени, както и да даде познание на гражданите за дискриминация, домашно насилие, и как да ползваме правна помощ.
ДИСКРИМИНАЦИЯ

За производствата пред съда по Закона за защиСпоред Закон за защита от дискриминация сигнал та от дискриминация не се събират държавни такси, а
за дискриминация трябва да подадем, когато станем разноските са за сметка на бюджета на съда.
жертва на дискриминация без значение по какъв приВ подготовката на документите за стартиране на
знак или научим за такива действия, или станем свидепроцедура пред Комисията, може да се обърнете към
тели на дискриминация.
Сдружение „Организация Дром” в
Сигнал може да подадем до 3
Дискриминация от
случаите на дискриминация на осгодини от извършване на дискримилат. Discriminatio, означава:
нова етническа принадлежност.
нативното действие - пред Комисия„правене на разлика“: към или спрямо
Когато ние дискриминираме
та за защита от дискриминация.
Всеки има право да се оплаче от даден човек или група - третирането други хора може да ни потърсят
отговорност по съдебен ред и да
дискриминативно поведение срещу
или възприемането му на базата
бъдем осъдени да платим обезщенего.
на класа, категория, раса, етнос,
тение.
Оплакването може да стане
религиозна принадлежност и др.
Наказанията биват:
чрез:
 Глоба от 250 до 2000лв., за
Жалба до Комисията за защита
от дискриминация. Към жалбата се прилагат: пълно- извършителя на дискриминация;
 Глоба от 500 до 2000лв., за този, който не премощно, когато жалбата или сигнала се подават от пълномощник; декларация от жалбоподателя или лицето, достави в срок поискани от комисията доказателства
подало сигнала, че към момента на подаване на жал- или информация, или попречи или не предостави досбата или сигнала до комисията няма заведено съдеб- тъп до обекти за проверка;
 Глоба от 40 до 100лв. за лице, което е призовано дело със същият предмет между същите страни;
Документи и книжа в подкрепа на жалбата или но като свидетел пред Комисията и не се яви да даде
сигнала, а ако не са оригинални – заверени копия от показания.
подателя им, както и други доказателства

Процедурата пред Комисията за защита от дискриминация е безплатна!
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на дете, се върне на работа поради изтичане на отпуска или поради прекъсване
на ползването му, има право да заеме
същата длъжност или друга, равностойна на нея, и да се възползва от всяко подобрение на условията на труд, на което
би имало право, ако не беше в отпуск.
Чл. 14. (1) Работодателят осигурява
равно възнаграждение за еднакъв или
равностоен труд.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Алинея 1 се прилага за всички възнаграждения, плащани пряко или непряко, в брой
или в натура, независимо от срока на
трудовия договор и продължителността
на работното време.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила
от 1.07.2012 г.) Критериите
за оценка на труда при оп-

ределяне на трудовите възнаграждения
и оценката на трудовото изпълнение са
еднакви за всички работници и служители и се определят с колективните трудови договори или с вътрешните правила
за работната заплата, или с нормативно
установените условия и ред за оценяване на служителите в държавната администрация без оглед на признаците по
чл. 4, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г., отм.,
бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.).
Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл.
15 - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Работодателят предоставя на работниците и служителите равни възможности без оглед
на признаците по чл. 4, ал. 1 за професионално обучение и повишаване на
професионалната квалификация и прек-

валификация, както и за професионално
израстване и израстване в длъжност или
ранг, като прилага еднакви критерии при
оценка на дейността им.
(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) След
завръщане от отпуск за бременност и
раждане и/или за отглеждане на дете
при наличие на въведена технологична
промяна на лицето по чл. 13, ал. 3 се
осигурява обучение за придобиване на
съответна на промените професионална
квалификация.
Чл. 16. Работодателят е длъжен да
пригоди работното място към нуждите
на лице с увреждания при неговото наемане или когато увреждането на лицето
настъпи след наемането му на работа,
освен когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили
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Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“
ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ МОЖЕ ДА
ПОЛУЧИМ ОТ:
Комисия за защита
от дискриминация
Адрес:
гр. София 1125, бул. „Драган Цанков №35
Тел: 02 807 3030;
e-mail: kzd@kzd.bg
Сдружение
„Организация Дром”
Адрес:
гр. Видин, к/с „Съединение” бл.4, партер
Тел: 094 606 209;
e-mail: ofﬁce@drom-vidin.org
Районните
съдилища

ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Всеки може да стане жертва на домашно насилие.
Най-често това са жени, деца и възрастни хора.
Насилие е всяко действие, което причинява или
може да причини физическа, полова или психическа
вреда или страдание, в т.ч. и заплахите за такъв акт,
принудително или произволно лишаване от свобода,
било то в обществения или личен живот.

КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ?

Повярвайте й! Покажете подкрепа;
Говорете с нея открито и с уважение;
Обяснете й, че физическото насилие в една връзка
не може да бъде прието по никакъв начин. То не може
да бъде извинено заради зависимост от алкохол и дрога, както и заради финансов проблем, депресия или
ревност. НАСИЛИЕТО Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ;
Задавайте директни въпроси. Дайте възможност
тя сама да намери разрешение на проблема, докато
говори за станалото;
Изработете план за сигурност заедно;
Обадете се в службата за подкрепа на жертвите на
насилие;

ОПЛАКВАНЕ:

Можете да подадете молба за налагане на мерки
за защита по Закона за защита от домашно насилие;
Може да подадете иск срещу извършителя на акта
на домашно насилие, за да му се търси гражданска
отговорност за непозволено увреждане по Закона за
задълженията и договорите;
Можете да подадете писмено оплакване до съда
или до прокуратурата по предвидения в Наказателно-процесуалния кодекс ред.
Важно е да се знае, че по искане на пострадалото
лице всеки лекар (а не само съдебните медици),
е задължен да издаде документ, в който писмено
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сериозно работодателя.
Чл. 17. Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се
смята за подложен на тормоз, включително сексуален тормоз, на работното
място, е длъжен незабавно да извърши
проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако
тормозът е извършен от друг работник
или служител.
Чл. 18. Работодателят в сътрудничество със синдикатите е длъжен да
предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място.
Чл. 19. При неизпълнение на задължението си по чл. 18 работодателят
носи отговорност по този закон за актове на дискриминация, извършени на
работното място от негов работник или
служител.
Чл. 20. Работодателят прилага еднакви критерии при налагане на дисциплинарни наказания без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.
Чл. 21. Работодателят прилага ед-
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накви критерии при осъществяване на
правото си за едностранно прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1,
т. 2 - 5, 10 и 11 и чл. 329 от Кодекса на
труда или на служебното правоотношение по чл. 106, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от Закона за държавния служител без оглед на
признаците по чл. 4, ал. 1.
Чл. 22. Работодателят поставя на
достъпно за работниците и служителите
място в предприятието текста на закона,
както и всички разпоредби на вътрешните правила и на клаузите от колективния
трудов договор, отнасящи се до защитата от дискриминация.
Чл. 23. (1) При поискване работодателят предоставя информация на лицето, което твърди, че са нарушени правата му по този раздел.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да
съдържа основанието за взетото от работодателя решение, както и други относими данни.
Чл. 24. (1) Работодателят е длъжен
при наемане, когато това е необходимо
за постигане целите на този закон, да
насърчава да кандидатстват лица, при-

надлежащи към по-слабо представения
пол или етнически групи, за извършване
на определена работа или за заемане
на определена длъжност.
(2) Работодателят е длъжен при равни други условия да насърчава професионалното развитие и участието на
работници и служители, принадлежащи
към определен пол или етническа група,
когато те са по-слабо представени сред
работниците или служителите, извършващи определена работа или заемащи
определена длъжност.
Чл. 25. Териториалните поделения
на Агенцията по заетостта са длъжни
да осигурят на безработните лица равни
възможности за ползване и упражняване на гарантираните им със закон права
без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.
Чл. 26. Лицата имат право на равни условия на достъп до професия или
дейност, възможност за упражняването
им и на развитието им в тях без оглед на
признаците по чл. 4, ал. 1.
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г.,
в сила от 22.03.2011 г.) Разпоредбите на този раздел се

Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“
да удостовери установените от него увреждания
или следи от насилие.

СИГНАЛ ЗА НАСИЛИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕМ:

•
Ако сте жертва на насилие;
•
Ако се почувствате по някакъв начин застрашени от насилие;
•
Ако станете свидетел на насилие;
•
Ако имате съмнение, че Ваш близък или познат е застрашен или е жертва на насилие;

ЗАЩИТА МОЖЕ ДА ПОТЪРСИМ ОТ:

•
Полицията – на безплатен телефон 112;
•
Фондация „Център Надя” – 981 93 00;
•
Фондация „Асоциация Анимус” – 800 18 676;
•
Ако сте дете – и на националната телефонна
линия за деца – 116 111

ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА:

Подава се молба до районният съд по местоживеене на пострадалото лице. Молбата трябва да е писмена и със следното съдържание:
Имената, адреса и ЕГН на молителя или на
подалия искането; в случай, че пострадалото

лице не може или не желае да разкрие адреса си,
то може да посочи съдебен адрес;
Имената и настоящият адрес на извършителя или друг адрес, на който може да бъде призован, включително телефон и факс;
Данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и
извършителя;
Описание на фактите и обстоятелствата,
при които е извършено домашното насилие;
Подпис.
Към молбата се прилага и декларация от молителя
за извършеното насилие. Молбата или искането се подава в срок от един месец от извършването на домашно насилие. Когато се иска налагане на спешни мерки
за защита, молбата се подава чрез най-близкото РПУ.
Помощта за жертвите на насилие, предоставяна
от неправителствените организации е безплатна! При
подаване на молбата не се плаща държавна такса. Съдебната защита също е безплатна!

НАСИЛИЕТО Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО
НАКАЗАТЕЛНИЯТ КОДЕКС

ЗАКОН за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
прилагат и по отношение на дискриминацията на основата на пол при изпълнение на военната служба във въоръжените сили, освен за извършването
на дейности и заемането на длъжности,
при които полът представлява определящ фактор.
Чл. 28. Разпоредбите на този раздел
се прилагат съответно и към служебните
правоотношения.
Раздел II
Защита при упражняване правото на
образование и обучение
Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009
г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 68 от 2013
г. , в сила от 2.08.2013 г.) Министърът
на образованието и науката и органите на местното самоуправление вземат
необходимите мерки за недопускане на
расова сегрегация в обучаващите институции.
(2) Ръководителят на обучаваща институция предприема ефективни мерки
за предотвратяване на всички форми
на дискриминация на учебното място от
страна на лице от педагогическия или
непедагогическия персонал или от учащ
се.
Чл. 30. Ръководителят на обучаваща институция поставя на
достъпно място текста на

закона, както и всички разпоредби от
вътрешните правила, отнасящи се до
защитата от дискриминация.
Чл. 31. Ръководителят на обучаваща
институция, получил оплакване от учащ
се, който се смята за подложен на тормоз от лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от друг учащ
се, е длъжен незабавно да извърши проверка и да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане
на дисциплинарна отговорност.
Чл. 32. Обучаващите институции
предприемат подходящи мерки с цел
изравняване на възможностите за ефективно упражняване на правото на образование и на обучение на лицата с
увреждания, освен когато разходите за
това са необосновано големи и биха затруднили сериозно институцията.
Чл. 33. (1) При поискване ръководителят на обучаващата институция предоставя информация на лицето, което
твърди, че са нарушени правата му по
този раздел.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа
основанието за взетото от ръководителя или преподавателя решение, както и
други относими данни.
Чл. 34. При неизпълнение на задължението по чл. 29, ал. 2 ръководителят
на обучаваща институция носи отговор-

ност по този закон за дискриминация на
учебното място от страна на служител
в администрацията, преподавател или
учащ се.
Чл. 35. (1) Лицата, осъществяващи
обучение и възпитание, както и съставителите на учебници и учебни помагала
са длъжни да предоставят информация
и да прилагат методи на обучение и
възпитание по начин, насочен към преодоляване на стереотипи за ролята на
жената и мъжа във всички сфери на обществения и семейния живот.
(2) Детските градини, училищата и висшите училища включват в своите образователни програми и планове обучение
по проблемите на равенството на жените и мъжете.
(3) Алинея 1 се прилага и за преодоляване на отрицателните стереотипи
към лицата, принадлежащи към расови,
етнически и религиозни групи, както и по
отношение на лицата с увреждания.
Раздел III
Защита при упражняването на
други права
Чл. 36. Синдикалните, съсловните и
другите професионални организации и
организациите на работодатели нe могат да поставят изисквания за записване, членуване и участие в дейността им
на основата на признаците по чл. 4, ал.
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Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“

ПРАВНА ПОМОЩ

Законът за правната помощ урежда системата за
предоставяне на правна помощ по наказателни, граждански и административни дела, която се осъществява
от адвокати и се финансира от държавата.

Кой може да получи правна помощ?

Всеки, който отговаря на условията за получаване
на месечни социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
както и лицата, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и приемните
семейства имат право на правна помощ по Закона за
правната помощ.

Правната помощ се изразява в:

• Консултация за постигане на споразумение преди
започване на делото или за завеждане на дело;
• Подготовка на документи за завеждане на дело;
• Представителство пред съда;
• Представителство при задържане.

Правна помощ може да се получи:

• В съда, ако има започнало дело;
• В прокуратурата, ако има висящо производство;
• В адвокатските съвети – във всички останали случаи.

Правна помощ трябва да поискаме преди да сме
започнали каквито и да е действия пред органите на
съдебната власт /съд, прокуратура, следствие/.

Правната помощ е безплатна за
лицата, които я ползват!

Правна помощ се предоставя по молба на заинтересованото лице или по силата на закона.
Молбата на лицето трябва да съдържа неговите
лични данни, вида правна помощ които се търси и основание за даването й. Актът, с който се предоставя
правната помощ се изпраща на адвокатската колегия
и тя определя адвокат, който задължително е включен
в Националния регистър за правна помощ. В неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда
и разпити пред съдия в досъдебно производство секретарят на адвокатския съвет определя дежурен адвокат. В адвокатските съвети има списък с дежурните
адвокати.
Ако искането на лицето, което е получило правна
помощ, бъде уважено, таксите и разноските се плащат
от друга страна в размер, който отговаря на уважената
част от искането.
Ако искането на лицето, получило правна помощ,
бъде отхвърлено, то дължи разноски, които отговарят
по размер на отхвърлената част от искането му.

ЗАКОН за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
1, освен изискванията за образование в
случаите на съсловни и професионални
организации.
Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37
- ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 1.08.2012
г.) Не се допуска отказ от предоставяне
на стоки или услуги, както и предоставянето на стоки или услуги от по-ниско
качество или при по-неблагоприятни условия, на основата на признаците по чл.
4, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила
от 1.08.2012 г.) Не се допуска дискриминация на основата на признаците по
чл. 4, ал. 1 в публичния или реалния
сектор, пряко или непряко, свързана с
извършването на стопанска дейност,
включително по отношение на създаването, оборудването или разширяването
на стопанска дейност или на започването или разширяването на всякаква друга
форма на такава дейност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила
от 1.08.2012 г.) В дейностите по ал. 2 отхвърлянето или понасянето от дадено
лице на поведение, което съставлява
тормоз или сексуален тормоз, не могат
да послужат за основание при вземането на решение, което засяга това лице.
Чл. 38. Държавните и обществените органи и органите на местното самоуправление провеждат политика за
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насърчаване на балансираното участие
на жени и мъже, както и за представителното участие на лица, принадлежащи към етнически, религиозни и езикови
малцинства, в управлението и вземането на решения.
Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2006
г.) Ако кандидатите за заемане на длъжност в администрацията на държавните
и местните органи са равностойни по отношение на изискванията за съответната длъжност, назначава се кандидатът
от по-слабо представения пол.
(2) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) При
наличие на специфични обстоятелства
по отношение на равностойния кандидат от по-силно представения пол извън изискванията за длъжността той се
назначава, ако това не представлява
дискриминация спрямо кандидата от
по-слабо представения пол.
(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ,
бр. 68 от 2006 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат и при определянето на участниците
или членовете в съвети, експертни работни групи, управителни, съвещателни или други органи, освен когато тези
участници се определят чрез избор и
конкурс.
Глава трета
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ

ДИСКРИМИНАЦИЯ
Чл. 40. (1) Комисията за защита от
дискриминация, наричана по-нататък
"комисията", е независим специализиран държавен орган за предотвратяване
на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите.
(2) Комисията осъществява контрол
по прилагането и спазването на този
или други закони, уреждащи равенство
в третирането.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г., в сила
от 1.01.2007 г., изм., бр. 15 от 2013 г., в
сила от 1.01.2014 г.) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище София и е първостепенен
разпоредител с бюджет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Комисията има свои регионални представители, като условията и редът за определянето им се уреждат с правилника по
чл. 46, ал. 1.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 68 от
2006 г.) Комисията представя на Народното събрание всяка година до 31 март
отчет за дейността си, който включва и
информация за дейността на всеки от
постоянните й специализирани състави.
Чл. 41. (1) Комисията се състои от
9 души, от които поне четирима юристи. Народното

Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“
ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НИ
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Омбудсманът се застъпва с предвидените в закона
средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите
от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да
предоставят обществени услуги.
София 1000,
ул. „Джордж Вашингтон“ № 22
Телефон: 02 8106 955; 02 980 9510
Факс: 02 8106 963
Е-мейл: priemna@ombudsman.bg
Уеб сайт: www.ombudsman.bg

Установява нарушения на забраната за дискриминация, санкционира нарушителите, предписва мерки за
преустановяване и премахване на различия в третирането.
София 1125, бул. „Драган Цанков“ № 35
Телефон: 02 807 3030
Факс: 02 870 8448
Е-мейл: kzd@kzd.bg
Уеб сайт: www.kzd-nondiscrimination.com

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
– Регионален представител за гр. Видин
Димитър Тодоров
ул.“Градинска“ № 1, ет.1
094/ 62 00 6247; 62 00 62
e-mail: vidin.kzd@kzd.bg

ЗАКОН за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
събрание избира 5 от членовете, в това
число - председателя и заместник-председателя на комисията, а президентът
на Република България назначава 4 от
членовете на комисията.
(2) Мандатът на членовете на комисията е 5 години.
(3) При избора или назначаването на
членове на комисията се спазват принципите на балансирано участие на жени
и мъже и на участие на лица, принадлежащи към етнически малцинства.
Чл. 42. (1) Член на комисията може да
бъде само български гражданин, който:
1. има висше образование;
2. има познания и опит в областта на
защитата на правата на човека;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Член на комисията не може:
1. да бъде търговец, управител, прокурист, член на управителен или контролен орган на търговско дружество или
кооперация, синдик или ликвидатор;
2. да заема друга платена длъжност,
освен когато упражнява научна дейност;
3. да бъде член на ръководен орган
на политическа партия.
Чл. 43. Времето, през което лицето
е работило като член на комисията, се
признава за служебен стаж по смисъла
на Закона за държавния служител.
Чл. 44. (1) Правомощията на член на
комисията се прекратяват предсрочно:
1. по негова молба;
2. при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
3. при осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
4. в случаите на несъв-

местимост;
5. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм.,
бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)
при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона
за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
(2) При настъпване на основанията по
ал. 1 председателят на комисията или
неговият заместник прави мотивирано
предложение за освобождаване пред
Народното събрание или пред президента на Република България.
(3) В едномесечен срок от прекратяване на правомощията по ал. 1 Народното
събрание или президентът на Република
България избира, съответно назначава,
нов член на комисията, който изпълнява
мандата на освободения член.
Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2006
г.) Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в
размер 90 на сто от основното месечно
възнаграждение на председателя на Народното събрание.
(2) Заместник-председателят на комисията получава основно месечно
възнаграждение в размер 80 на сто, а
членовете - в размер 75 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.
Чл. 46. (1) Комисията приема правилник за устройството и дейността си, който се обнародва в "Държавен вестник".
(2) В своята дейност комисията се
подпомага от администрация, чиито
структура, функции и численост се определят с правилника по ал. 1.
Чл. 47. Комисията за защита от дискриминация:

1. установява нарушения на този или
други закони, уреждащи равенство в
третирането, извършителя на нарушението и засегнатото лице;
2. постановява предотвратяване и
преустановяване на нарушението и възстановяване на първоначалното положение;
3. налага предвидените санкции и
прилага мерки за административна принуда;
4. дава задължителни предписания с
оглед спазването на този или други закони, уреждащи равенство в третирането;
5. обжалва административните актове, постановени в нарушение на този
или други закони, уреждащи равенство в
третирането, завежда искове пред съда
и встъпва като заинтересувана страна
по дела, заведени по този закон или други закони, уреждащи равенство в третирането;
6. прави предложения и препоръки
до държавните и общинските органи за
преустановяване на дискриминационни
практики и за отмяна на техни актове,
издадени в нарушение на този или други
закони, уреждащи равенство в третирането;
7. поддържа публичен регистър за издадените от нея влезли в сила решения
и задължителни предписания;
8. дава становища по проекти на нормативни актове за съответствието им със
законодателството за предотвратяване
на дискриминацията, както и препоръки
за приемане, отменяне, изменение и допълнение на нормативни актове;
9. предоставя независима помощ на
жертвите на дискриминация при подава-
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Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“
НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от
01.01.2006 г. Бюрото осигурява безплатна правна помощ по наказателни, граждански и административни
дела пред всички съдебни инстанции.
Правната помощ се изразява в:
 консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството
или за завеждане на дело;
 подготовка на документи за завеждане на
дело;
 процесуално представителство;
 представителство при задържане.
Правната помощ се организира от Националното
бюро за правна помощ и адвокатските съвети.
гр. София 1421,
ул. „Развигор“ № 1
Телефон: 02 819 3200
Факс: 02 865 4812
Е-мейл: nbpp@nbpp.government.bg
Уеб сайт: www.nbpp.government.bg

ВИДИНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Видин 3700
ул. „Търговска“ № 2
(+359 094) 094 600708
(+359 094) 094 600708
ofﬁce@vdak.lex.bg

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ

Комисията е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на
техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на
Закона за защита на личните данни.
София 1431,
бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15
Отдел "Жалби"
Телефон: 02 9153 530, 9153 535
Е-мейл: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

ЗАКОН за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
нето на жалби за дискриминация;
10. провежда независими проучвания
относно дискриминацията;
11. публикува независими доклади
и прави препоръки по всички въпроси,
свързани с дискриминацията;
12. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила
от 1.08.2012 г.) информира обществеността чрез средствата за масово осведомяване за действащите разпоредби в
областта на защитата от дискриминация;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 58 от
2012 г., в сила от 1.08.2012 г.) осъществява други компетенции, предвидени в
правилника за устройството и дейността
й.
Чл. 48. (1) Комисията разглежда и
решава заведените пред нея преписки
в заседателни състави, които се определят от председателя на комисията.
(2) Председателят на комисията определя постоянни състави, които се специализират в материята по дискриминация:
1. на етническа и расова основа;
2. на основата на пол;
3. на основата на други признаци по
чл. 4, ал. 1.
(3) Случаите на множествена дискриминация се разглеждат от разширен
състав от петима членове.
Чл. 49. (1) Председателят на комисията:
1. представлява комисията, организира и ръководи дейността й;
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2. сключва трудовите договори и назначава държавните служители в администрацията;
3. изпълнява бюджета на комисията.
(2) Заместник-председателят подпомага председателя на комисията при
осъществяване на неговите функции и
го замества в негово отсъствие.
Глава четвърта
ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЩИТА ОТ
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Раздел I
Производство пред Комисията за
защита от дискриминация
Чл. 50. Производство пред комисията се образува по:
1. жалба на засегнатите лица;
2. инициатива на комисията;
3. сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общински органи.
Чл. 51. (1) Жалбата или сигналът до
комисията се подават писмено. Когато
са написани на чужд език, те се придружават с превод на български език.
(2) Жалбата или сигналът трябва да
съдържат:
1. името или наименованието на подателя;
2. адреса или седалището и адреса
на управление на подателя;
3. изложение на обстоятелствата, на
които се основава жалбата или сигна-

лът;
4. изложение на исканията към комисията;
5. дати и подпис на лицето, което подава жалбата, или на негов представител.
(3) Анонимни жалби и сигнали не се
разглеждат от комисията.
Чл. 52. (1) Не се образува производство, а образуваното се прекратява, ако
са изтекли три години от извършване на
нарушението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Когато
установи, че по същия спор има заведено дело пред съд, комисията не образува производство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Производството пред комисията се прекратява, когато жалбата или сигналът бъде
оттеглен или не бъде поправен в срока,
определен от комисията.
Чл. 53. (1) За производството пред
комисията не се събират държавни такси.
(2) Направените в хода на производството разноски са за сметка на бюджета
на комисията.
Чл. 54. След образуването на производство председателят на комисията
разпределя преписката на състав, който
определя между членовете си докладчик.
Чл. 55. (1) Докладчикът започва
процедура по проучване, в
която събира писмени до-

Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Комисията защитава, следните основни права на
потребителите:
 право на информация за стоките и услугите;
 право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат
да застрашат живота, здравето или имуществото им;
 право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при
нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;
 право на обезщетение за вреди, причинени
от дефект на стоки;
 право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски
спорове;
 право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;

 право на сдружаване с цел защита на интересите им;
 право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

София град,
пл. „Славейков“ № 4А,
ет. 3
Телефон: 02 933 0572
Уеб сайт: www.kzp.bg
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

При нарушени права като потребител на следните
услуги: застраховка, инвестиция в ценни книжа или с
пенсионен фонд, може да потърсите съдействие от
Комисия за финансов надзор, която е независим държавен орган.
1000 София, ул. „Будапеща” №16
Телефон: +3592 94 04 999
Уеб сайт: www.fsc.bg

ЗАКОН за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
казателства, необходими за пълното и
всестранно изясняване на обстоятелствата, като ползва служители и външни
експерти.
(2) Всички лица, държавни и местни
органи оказват съдействие на комисията
в хода на проучването, като са длъжни
да предоставят исканите сведения и документи и да дадат необходимите обяснения.
(3) Наличието на търговска, производствена или друга защитена от закон
тайна не може да бъде основание за отказ от съдействие.
(4) Когато е налице основание за достъп до класифицирана информация, тя
се предоставя по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 56. (1) При осъществяване на
своите правомощия комисията има право:
1. да изисква документи и друга информация, свързана с проучването;
2. да изисква обяснения от проучваните лица по въпроси, свързани с проучването;
3. да разпитва свидетели.
(2) При отказ да се предостави информация, поискана от комисията, или
при отказ да се предостави достъп до
помещения, както и в други случаи на
неоказване на съдействие на комисията, виновните лица носят отговорност по
този закон.
Чл. 57. (1) Когато съществува опасност от изгуб-

ване или укриване на доказателство или
при особено затруднение при неговото
събиране, по искане на жалбоподателя
доказателството може да бъде събрано
принудително от лицата или от помещенията, където се намира.
(2) Принудителното събиране на доказателствата по ал. 1 се извършва с
разрешение на съдия от Софийския
градски съд по искане на председателя
на комисията.
(3) В деня на постъпване на искането
съдията се произнася със заповед, която подлежи на незабавно изпълнение.
(4) Събирането на доказателствата се
извършва от докладчика по преписката
със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
(5) При принудителното събиране на
доказателства комисията може:
1. да извършва оглед на обекти за целите на проучването;
2. да събира доказателствени средства за целите на проучването.
(6) Веществените доказателства и
оригиналите на иззетите документи се
връщат на лицата, от които са иззети,
след приключване на преписката.
Чл. 58. (1) Събраните документи и
получената информация се използват
само за целите на проучването.
(2) Членовете на комисията, както и
служителите и външните експерти, са
длъжни да не разгласяват информацията, представляваща защитена от закона
тайна, която им е станала известна при

или по повод осъществяването на тяхната дейност.
Чл. 59. (1) Проучването се извършва
в срок до 30 дни. При случаи с фактическа и правна сложност срокът може
да бъде продължен с разпореждане на
председателя на комисията до 30 дни.
(2) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Срокът по ал. 1 спира да тече, когато се
установи, че докладчикът е възпрепятстван при проучването от лица, държавни или местни органи и това представлява пречка за пълното и всестранното
изясняване на обстоятелствата.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 68 от
2006 г.) След приключване на проучването на страните се дава възможност да
се запознаят със събраните по преписката материали.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 68 от
2006 г.) Ако в хода на проучването бъдат
установени данни за извършено престъпление, комисията изпраща преписката
на прокуратурата.
Чл. 60. (1) Докладчикът изготвя заключение и представя преписката на
председателя на състава, който в 7-дневен срок насрочва заседание.
(2) Призоваването на страните и уведомяването на заинтересуваните лица
се извършва по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Чл. 61. (1) Заседанията на комисията
са открити.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Заседанията се провеждат при закрити врати
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Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“

ЗАКОН за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
на основанията и по реда, предвидени
в чл. 136 от Гражданския процесуален
кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Членовете на заседателния състав се отстраняват на основанията и по реда,
предвидени в чл. 22 - 24 от Гражданския
процесуален кодекс.
Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
В първото заседание председателят на
състава поканва страните да се помирят. При изразено съгласие от страните
председателят на състава насрочва заседание за помирително производство.
(2) Когато в помирителното производство бъде постигнато споразумение
между страните на основата на равно
третиране, комисията го одобрява с решение и прекратява преписката.
(3) Когато споразумението се отнася
само за част от спора, производството
продължава за частта, за която не е постигнато споразумение.
(4) Одобреното от комисията споразумение подлежи на принудително изпълнение, като комисията упражнява
контрол за спазване на споразумението.
Чл. 63. (1) Когато счете, че обстоятелствата по преписката са изяснени,
председателят на състава предоставя
възможност на страните за становище.
(2) След изясняване на спора от фактическа и правна страна председателят
на състава закрива заседанието и съобщава деня за произнасяне на решение.
(3) Решението се произнася не
по-късно от 14 дни след провеждане на
заседанието.
Чл. 64. (1) Решенията се вземат с
обикновено мнозинство от членовете на
заседателния състав и се подписват от
него.
(2) Член на състава, който не е съгласен с решението на мнозинството,
подписва решението с особено мнение,
което мотивира.
Чл. 65. С постановеното решение заседателният състав:
1. установява извършеното нарушение;
2. установява нарушителя и засегнатото лице;
3. определя вида и размера на санкцията;
4. прилага принудителни административни мерки;
5. установява, че не е извършено
нарушение на закона и оставя жалбата
без уважение.
Чл. 66. Решението е писмено и съдържа:
1. наименованието на органа, който
го е издал;
2. фактическите и правните основания за издаването му;
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3. диспозитивна част, в която се определят видът и размерът на санкцията
или принудителната административна
мярка, ако такава се налага;
4. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.
Чл. 67. (1) Комисията осъществява
контрол върху спазването на принудителните административни мерки.
(2) Лицето, на което е наложена санкция или принудителна административна
мярка, е длъжно да предприеме мерки за изпълнение на задължителните
предписания и да уведоми писмено за
това комисията в определен в решението срок, който не може да бъде по-дълъг
от един месец.
(3) В случаите на неизпълнение на
задължителните предписания от длъжностни лица комисията изпраща доклад
с предложения за предприемане на съответни действия на съответните държавни и общински органи.
(4) Комисията може да изпрати решението на други органи, които имат отношение към извършеното разследване,
за сведение и/или за предприемане на
съответни действия.
Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006
г., бр. 39 от 2011 г.) Решенията на комисията подлежат на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването
им на заинтересуваните лица.
(2) Жалбата за обявяване нищожност
на решението се подава без ограничение във времето.
Чл. 69. Решенията на комисията влизат в сила, когато:
1. не са обжалвани в срок;
2. подадената жалба не е уважена;
3. с решението се потвърждава постигнато от страните споразумение.
Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006
г.) По въпросите, които не са уредени в
този раздел, се прилагат разпоредбите
на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)
Глобите и имуществените санкции по
влезли в сила решения на комисията се
събират по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.
Раздел II
Съдебно производство
Чл. 71. (1) Извън случаите по раздел
I, всяко лице, чиито права по този или
по други закони, уреждащи равенство в
третирането, са нарушени, може да предяви иск пред районния съд, с който да
поиска:
1. установяване на нарушението;
2. осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови

положението преди нарушението, както
и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения;
3. обезщетение за вреди.
(2) Синдикалните организации и техните поделения, както и юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност,
могат да предявят иск от името на лицата, чиито права са нарушени по тяхно
искане. Тези организации могат да встъпят и като заинтересувана страна във
висящ процес по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) В
случаите на дискриминация, когато са
нарушени правата на множество лица,
организациите по ал. 2 могат да предявят и самостоятелен иск. Лицата, чиито
права са нарушени, могат да встъпят в
процеса като подпомагаща страна по
чл. 218 от Гражданския процесуален
кодекс.
Чл. 72. (1) Лицата по чл. 71, ал. 1 и
2 могат в едномесечен срок от предявяването на иска да разгласят този факт
чрез публикации или по друг, избран от
тях писмен начин, като отправят покана
към други засегнати лица, към синдикални организации и техни поделения,
както и към юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, да встъпят в
производството.
(2) Лицата по ал. 1 могат да встъпят в
производството до приключване на устните състезания.
Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.)
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.
Чл. 74. (1) В случаите по раздел I
всяко лице, претърпяло вреди от нарушение на права по този или по други
закони, уреждащи равенство в третирането, може да предяви иск за обезщетение по общия ред срещу лицата и/или
органите, причинили вредите.
(2) 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.
Чл. 75. (1) По въпросите, които не
са уредени в този раздел, се прилагат
разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
(2) За производствата пред съд по
този закон не се събират държавни такси, а разноските са за сметка на бюджета на съда.
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Глава пета
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел I
Принудителни административни
мерки
Чл. 76. (1) За предотвратяване или
преустановяване на нарушенията по
този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, както и за предотвратяване или отстраняване на вредните последици от тях, комисията по
своя инициатива или по предложение на
синдикални организации, на физически
или юридически лица може да прилага
следните принудителни административни мерки:
1. да дава задължителни предписания на работодателите и длъжностните
лица за отстраняване на нарушения на
законодателството за предотвратяване
на дискриминация;
2. да спира изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодатели, които водят или могат да доведат до дискриминация.
(2) Когато в случаите по ал. 1 по един
и същ въпрос е дадено влязло в сила задължително предписание и има влязло
в сила решение на съда, които си противоречат, изпълнява се решението на
съда.
Чл. 77. Решенията на комисията за
прилагане на принудителни административни мерки по този раздел могат да се
обжалват по реда на чл. 68. Обжалването не спира изпълнението на принудителната административна мярка, освен
ако съдът разпореди друго.
Раздел II
Административнонаказателни
разпоредби
Чл. 78. (1) Който извърши дискриминация по смисъла на този закон, се наказва с глоба от 250 до 2000 лв., ако не
подлежи на по-тежко наказание.
(2) Който не предостави в срок поискани от комисията доказателства или информация, или попречи или не предостави достъп до обекти за проверка, се
наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
Чл. 79. Редовно призован свидетел,
който не се яви по неуважителни причини пред комисията, за да даде свидетелски показания, се наказва с глоба от 40
до 100 лв.
Чл. 80. (1) Който не изпълни задължение, произтичащо от този закон, се
наказва с глоба от 250 до 2000 лв., ако
не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Когато нарушението е извършено
при осъществяване дейността на юридическо лице, на него му се налага имуществена санкция в размер от 250 до
2500 лв.
(3) За допускане извършването на нарушение по ал. 1 ръководителят на юридическо лице - работодател, се наказва
с глоба от 200 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 81. Когато нарушенията по чл. 78
- 80 са извършени повторно, се налага
глоба, съответно имуществена санкция,
в двоен размер на първоначално наложената.
Чл. 82. (1) Който не изпълни решение
на комисията или на съда, постановено
по този закон, се наказва с глоба от 2000
до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Ако
след изтичане на три месеца от влизане
в сила на решението по ал. 1 нарушението продължава, налага се глоба от
5000 до 20 000 лв.
Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в
сила от 1.01.2014 г.) Събраните суми от
наложени глоби и имуществени санкции
по реда на този раздел постъпват по бюджета на комисията.
Чл. 84. (1) Актовете за установяване
на нарушенията се съставят от определени от председателя на комисията членове на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) Наказанията се налагат с решение на Комисията за защита от дискриминация,
които могат да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Обжалването спира изпълнението на оспореното решение.
(3) За неуредените в този раздел въпроси се прилага Законът за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.)
§ 1. По смисъла на този закон:
1. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила
от 1.08.2012 г.) "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,
обидна или застрашителна среда.
2. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила
от 1.08.2012 г.) "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.
3. "Преследване" е:
а) по-неблагоприятно третиране
на лице, което е предприело или се
предполага, че е предприело или ще
предприеме действие за защита от дискриминация;
б) 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;
в) по-неблагоприятно третиране на
лице, отказало да дискриминира.
4. "Действията за защита от дискриминация" могат да включват: подаване
на жалба или сигнал, предявяване на
иск или свидетелстване в производство
за защита от дискриминация.
5. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила
от 1.08.2012 г.) "Подбуждане към дискриминация" е пряко и умишлено насърчаване, даване на указание, оказване на
натиск или склоняване към извършване
на дискриминация.
6. "Расова сегрегация" е издаването
на акт, извършването на действие или
бездействие, което води до принудително разделяне, обособяване или отделяне на лице на основата на неговата раса, етническа принадлежност или
цвят на кожата.
7. "Неблагоприятно третиране" е всеки акт, действие или бездействие, което
пряко или непряко засяга права или законни интереси.
8. "На основата на признаците по чл.
4, ал. 1" 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.
9. "Свързани лица" са: съпрузите,
роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините
по сватовство - до трета степен включително; настойникът и попечителят;
поднастойният и подопечният; живеещите на съпружески начала; работодател и работник; лицата, едното от които
участва в управлението на дружеството
на другото; съдружниците; лица, които
поради други обстоятелства могат да
се смятат пряко или косвено зависими
от пострадалия и тази връзка е причина за дискриминация; лица, от които
пряко или косвено пострадалият може
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да е зависим и тази връзка е причина
за дискриминация; лица, придружаващи
пострадалия към момента на извършване на акт на дискриминация, когато тази
връзка е причина за дискриминацията.
10. "Сексуална ориентация" означава хетеросексуална, хомосексуална или
бисексуална ориентация.
11. "Множествена дискриминация" е
дискриминация на основата на повече
от един от признаците по чл. 4, ал. 1.
12. "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок
от влизане в сила на решението, с което
нарушителят е наказан за нарушение от
същия вид.
13. "Семейно положение" означава
брачен статус или фактическо съжителство и полагане на грижи за зависим поради възраст или увреждане низходящ,
възходящ или роднина по съребрена
линия до трета степен.
14. (Нова - ДВ, бр. 70 от 2004 г.) "Човешки геном" е съвкупността от всички
гени в единичен (диплоиден) набор хромозоми на дадено лице.
15. (Нова - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) "Специфични обстоятелства" са обстоятелства, свързани със социален, здравословен и семеен статус, възраст и други
подобни, които не водят до дискриминация на основата на пол.
16. (Нова - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в
сила от 29.12.2009 г.) "Жени в напреднал етап на лечение ин-витро" са жени,
които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция
до ембриотрансфера, но не повече от
20 дни.
§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2008 г.)
Този закон въвежда разпоредбите на
Директива 2006/54/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 5 юли 2006
г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на
мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена).
§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в
сила от 1.08.2012 г.) Този закон въвежда
изискванията на Директива 2010/41/ЕC
на Европейския парламент и на Съвета
от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и
жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица,
и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО
на Съвета (ОВ, L 180/1 от 15 юли 2010
г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В тримесечен срок от влизането в
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сила на закона Народното събрание избира, а президентът назначава своята
квота от членовете на комисията.
§ 3. В тримесечен срок от определянето на състава по § 2 комисията приема правилника за устройството и дейността си по чл. 46, ал. 1.
§ 4. Този закон отменя:
1. параграф 1, т. 7 от допълнителните
разпоредби на Кодекса на труда (обн.,
ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп.,
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990
г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26,
88 и 100 от 1992 г., бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и
28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от
1998 г., бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11
на Конституционния съд от 1998 г.; изм.,
бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51,
67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр.
1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18 от 2003 г.);
2. член 5а, ал. 3 от Закона за защита,
рехабилитация и социална интеграция
на инвалидите (обн., ДВ, бр. 112 от 1995
г.; доп., бр. 110 от 1996 г.; изм., бр. 123
от 1997 г., бр. 140 от 1998 г. - Решение
№ 31 на Конституционния съд от 1998 г.;
изм., бр. 153 от 1998 г., бр. 31 от 2001 г.,
бр. 75 и 120 от 2002 г.);
3. параграф 1, т. 19 и 20 от допълнителната разпоредба на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от
2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр.
26 от 2003 г.).
§ 5. В чл. 20, ал. 2 от Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991
г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и
153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр.
90 и 95 от 2002 г., бр. 29 и 71 от 2003
г.) накрая се добавя "по специализирана методика за усвояване на български
език".
§ 6. Член 88 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм.,
бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр.
70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и
69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г.,
бр. 50 от 2003 г.) се отменя.
§ 7. В срок три месеца от влизането
в сила на закона министърът на труда
и социалната политика и министърът на
отбраната издават наредбите по чл. 7,
ал. 2.
§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари
2004 г.
Законът е приет от 39-то Народно
събрание на 16 септември 2003 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на
Закона за защита срещу
дискриминацията
(ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
§ 11. Започналите до влизането в
сила на този закон процедури по назначаване, свързани с прилагането на чл.
39, се довършват по досегашния ред.
§ 12. Средствата за увеличение на
възнаграждението на председателя, заместник-председателя и членовете на
комисията са в рамките на бюджета на
Комисията за защита от дискриминация
за 2006 г.
..............................
......
§ 15. Параграф 4, т. 1 влиза в сила от
1 януари 2007 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към
Закона за допълнение на
Закона за защита от дискриминация
(ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от
20.12.2007 г.)
§ 2. Този закон въвежда Директива
2004/113/ЕО на Съвета 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.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за
държавния служител
(ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от
1.07.2012 г.)
..................................
§ 84. (В сила от 18.05.2012 г. - ДВ, бр.
38 от 2012 г.) В срок до един месец от
обнародването на този закон в "Държавен вестник":
1. Министерският съвет привежда
Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този
закон;
2. компетентните органи привеждат
устройствените актове на съответната
администрация в съответствие с този
закон.
§ 85. (1) Правоотношенията с лицата
от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията
за финансов надзор, Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна

Проект
“РАВНИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“

ЗАКОН за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата
на имущество, придобито от престъпна
дейност, Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси,
Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за
подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат
при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение
на Закона за държавния служител (ДВ,
бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава
по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна
месечна заплата.

(3) Допълнително необходимите
средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на
разходите за заплати, възнаграждения
и осигурителни вноски по бюджетите на
съответните разпоредители с бюджетни
кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса
да извършат необходимите промени по
съответните бюджети, произтичащи от
този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не
се компенсират с парични обезщетения.
§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на
служителя се определя така, че същата,

намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка
на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната
до този момент брутна месечна заплата,
намалена с дължимите задължителни
осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и
дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се
включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения,
които се изплащат постоянно заедно с
полагащата се основна месечна заплата
или основно месечно възнаграждение и
са в зависимост единствено от отработеното време.
§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли
2012 г. с изключение на § 84, който влиза
в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Проект „Равни права за ромите” се финансира в рамките на Програмата
за подкрепа на НПО в България по Финансовият механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Организация Дром” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Финансовият механизъм на
Европейското икономическо пространство и Оператора на програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
www.ngogrants.bg
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