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КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Пети специализиран 

постоянен заседателен състав по чл.48, ал.2, т.З от ЗЗДискр. , определен със Заповед 

,N'QOб/11.10.2005 г. , ,N'Q07/11.10.2005 г., ,N'Q178/20.12.2006 г. , .NQ179/20.12.2006 г. и 

.NQ26/21.01.2009 г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация /КЗД, 

Комисията/, в свое заседание в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анели Чобанова 

ЧЛЕНОВЕ: Росица Георгиева 
Благой Видин 

разгледа докладваната от Росица Георгиева преписка .NQ 53 по описа на 

Комисията за защита от дискриминация за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид 

следното: 

Производството е по реда на раздел I от глава IV на Закона за защита от 
дискриминация. 

Производството по преписка .NQ 53/2011 г. е образувано с Разпореждане 

,N'QlЗЗ/17.03.2011 г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация, по 

жалба заведена под вх . .NQ 44-00-27/08.03.2010 г. подадена от Радослав Светославов 

Стоянов от гр.София и Добромир Добрев Добрев от гр. София. 
Преписката е разпределена на Пети специализиран постоянен заседателен 

състав, поради изложените в жалбата оплаквания за дискриминация по защитен 

признак "сексуална ориентация". 

В производството по преписка .NQSЗ/2011 г., водена от принципа на служебното 

начало КЗД е конституирала като страни: 

1. Радослав Светославов Стоянов - жалбоподател, с адрес на призоваване: 



• 

2. Добромир Добрев Добрев- жалбоподател, с адрес на призоваване: 

3. "ИЗдателска къща Марица" ООД- ответна страна, регистрирано в ТР при АВ 

към МП с ЕИК: 115350662, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул."Христо 
Ботев" NQ27 А, представлявано от управителя Сета Степан Ерамян- Урумова. 

4. Сета Степан Ерамян- Урумова с ЕГН: , постоянен адрес 
- ответна страна, като физическо лице носещо 

административно-наказателна отговорност в хипотезата на чл.24, ал.1 от ЗАНН, с адрес 

на призоваване 

5. Степан Манук Ерамян с ЕГН: , постоянен адрес 

- ответна страна, като физическо лице носещо 

административно-наказателна отговорност в хипотезата на чл.24, ал.1 от ЗАНН, адрес 

на призоваване 

В деловодството на КЗД е постъпила жалба заведена под вx.NQ 44-01-
27/08.03.2011 г., подадена от Радослав Светославов Стоянов и Добромир Добрев 

Добрев и двамата от гр. София. В същата се сочи, че повод за подаване на жалбата е 

публикация от 27.01.2011 г. в информационния интернет портал www.marica.bg, 
собственост на "Издателска къща Марица" ООД. Сочат, че публикацията носи заглавие 
"Градски първенци под един покрив с гейове " и е с автор Деляна Лукова. Съдържанието 

на материала е следното: 

"~ и naJIW({1 е обзел Общинския съвет, след като стана ясно, че 
старейшините ще делят един покрив не с кого да е, а с пловдивските гейове. Градският 

гей купон за 2 февруари ще се завихри в бившата дискотека "Флорида", която от 
няколко месеца е хаус клуб "Опиум". След като бар "Калигула" - пристан на XO]Xll11G с 

обратни наклонности, хлопна врати, домакин на хомо партито ще е нощното заведение в 

сградата на Младежкия дом. Единствената утеха за градските първенци е, че "Опиум" 

има отделен вход и няма опасност да се сблъскат с ''различните". В сградата на дома, 

където се водят заседанията на съветниците обс:Nе,репетират детските самодейни 

състави към общината. Заниманията на малките таланти обикновено са вечер и 

вероятният сбльсък по-скоро би бил между хлапетата и мераклиите да се включат в 

купона на 2 февруари. ". Сочи се, че материалът е публикуван на линк 

http://www.marica.bg/show.php?id=44i96. 
Жалбоподателите считат гореизложения текст за тенденциозен, манипулативен 

и обиден. Твърдят, че жалбоподателят Радослав Стоянов е направил опит за връзка с 

редакцията на интернет изданието www.marica.bg, чрез писмо, изпратено по 

електронната поща на 02.02.2011 г. до посочени в уебстраницата редакционни мейл 

адрес. В това писмо сочат, чеР. Стоянов е уведомил издателите и редакторите, че счита 

текста на новината за възмутителен, а начинът, по който се говори загей-лесбийската 

общност в тази линия - с нарицателното "хора с обратни наклонности" и "различните" -
за обиден и унизителен; че статията прави силно негативни внушения за гей -
лесбийската общност; в същото е и помолил издателите да се запознаят с изпратен със 

същото писмо електронен наръчник за отразяване на многообразието за журналисти 

(Тавание, Я. Б. 2008. Отразяване на многообразието. Наръчник за журналисти. Издание 

на Британски съвет. ISBN 978-954-91830-6-1) и да обсъдят и публикуват текст с 
извинение към гей - лесбийската общност в уебстраницата си. Сочат, че към момента на 

подаване на жалбата си до КЗД не са получили отговор от екипа на изданието и не 

разполагат с информация дали тази статия е била публикувана и в печатните издания на 

издателската къща "Марица". 
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Предвид изложените от тях обстоятелства молят КЗД, да установи налице ли е 

дискриминация по признак "сексуална ориентация", да постанови преустановяване на 

нарушението до установяване на положение на равно третиране, както и да бъдат 

наложени предвидените в закона санкции или принудителни административни мерки. 

Към жалбата си прилагат: Разпечатка на новината от страницата www.marica.bg; 
Разпечатка на електронното писмо от 02.02.2011 г. на жалбоподателя Р. Стоянов до 

служебния имейл info@marica.bg и имейла на екипа на раздел "От здрач до зори", в 
който е публикуван материала.; Разпечатка на новината от страницата Marica.bg и 
Разпечатка на електронното писмо от 02.02.2011 г. на жалбоподателя Р. Стоянов до 

служебния имейл info@marica.bg и имейла на екипа на раздел "От здрач до зори", в 
който е публикуван материала. 

Постъпилата в деловодството на КЗД жалба отговаря на изискванията на чл.51, 

ал. 1 от ЗЗДискр. за редовност и е допустима, поради липсата на процесуалните пречки 

регламентирани в чл.52, ал.1 и ал.2 от ЗЗДискр. 

По преписката е проведено проучване по реда на чл.55 и следващи от ЗЗДискр .. 
Изискани са становища от страните в производството: 

Под вх.N216-20-332/04.05.2011 г. в деловодството на КЗД е заведено постъпило 

писмо от управителя на "Издателска къща Марица" ООД . В същото се твърди, че 
публикацията не съдържа внушения в насока на дискриминация по признак "сексуална 

ориентация", каквото е оплакването на жалбоподателите Стоянов и Добрев. Сочи се, че 

извършеното от тях подчертаване на отделни думи и изрази от текста, за което те сами признават 

в жалбаrа си - "получер и курсив - 1Шlии'~ е избирателно и цели да внуши основания в подкрепа 

на поддържаната от тях теза. От дружесmото считат, че е достатъчно да се започне със 

заглавието на публикацията, което е набрано с едър шрифт и насочва веднага вниманието на 

читателя, за да стане ясно, че не могат да бъдат обвинявани за дискриминация нито авторът, 

нито издателят. Сочат, че заглавието е 'Традски първенци под един покрив с гейове" и то съвсем 

ясно прокламира приравняването и еднаквостта на положението на традеките първеiЩИ от 

Пловдив, от една страна, и хората, които са с ориентацията на жалбоподателите, от друга. 

Твърдят, че бележкаrа има информативен характер и нито един от използваните Изрази не е 

обиден или дискриминиращ, и не на последно място като медия са длъжни да информират 

общесmото. Потвърждават, че дружесmото е издател на информационното интернет издание 

marica.bg. За автор на информацията сочат журналистката Деляна Лукова. Като заюпочение 

сочат, че дружеството се придържа към Етичния кодекс на българските медии, като 

журналисmте в медията са професионално подготвени, с чувсmителност към обществено 

важните теми и защитата на правата на индивида. Считат, че е показателен факrьт, че вестник 

''Марица" се издава от 20 години и не е бил никога санкциониран за допускане на 

дискриминация под каквато и да е форма спрямо когото и да е, като същото се отнася и за 

информационното интернет издание, което съществува от две години. 

Под вх.N244-ОО-2313/16.06.2011 г. в деловодството на КЗД е заведено постъпило 

писмо от управителя на "Издателска къща Марица" ООД Степан Ерамян. В същото 

управителят заявява, че поддържа отговора в писмото на дружеството с техен изх. N2 83/ 
03.05.2011 г., допълва, че дружесmото няма утвърдени правила за недопускане на 

дискриминация чрез потребителите на информационния сайт. Твърди, че не им е известно 

и другите издатели да имат такива, нито пък възможността да се цензурират мненията в 

електронна система, пригодена за свободен и неограничен достъп. В заюпочение г-н 

Ерамян заявява готовността на дружеството да дадат трибуна на жалбоподателите, които на 

страниците на веспm:ка да изразят мнението си по всички въпроси, касаещи публичните прояви 

на сексуална ориентация и отразяването им чрез медиите, както и желанието им за участие в 
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обсъждането на разумен подход от страна на мeдmrre при информиране на обществото за 

подобшr пуб.!ШЧIDI прояви на rраждани:, от позJЩИИТе на равнопоставеност и толеранrnост към 

всички гледшr точки. 

Изискаюrrе с писмо с изх. NQ 16-20-299/20.04.2011 г., етановтце и информация не са 

постъпвали в деловодсmото на комисията . 

В хода на проучването по преписката са насrьпили промени в управлението на 

"Издателска къща Марица" ООД, като на свое заседание проведено на 17.06.2011 г. в 

rр.Пловдив съдружниците в дружеството избрали за управител Сета Степан Ерамян- Урумова. 

Тези обстоятелства са вrш:сашr в ТР при АБ към МП на 25.06.2011 г. Предвид това 

обстоятелСIВо с писмо с изх. NQ 16-20-476/28.06.2011 г. на КЗД са изискани етановтце и 

информация от новоизбрания управител на дружеството Сета Степан Ерамян - Урумова, 

същите не са постъпвали в деловодСIВото на комисията. 

Страните са уведомени, че проучването по преписката е приключило и им се 

предоставена възможност да се запознаят със събраните материали по преписката. 

След запознаването на страните с материалите по преписката, под вх. NQ 16-20-
551/27.07.2011 г. в КЗД е постъпила молба от адвокат Даниела Цветкова Елдърова, 

пълномощник на" Издателска къща Марица" ООД с приложено пьmюмощно по преписката. 

На първо място адвокат Елдърова сочи, че не е изяснена активната легитимация на 

жалбоподателите като страна по спора Елдърова сочи, не е изяснено в какво качеСIВО 
жалбоподателите считат, че са mща, пострадали от проява на дискриминация, имат ли правен 

интерес от повдитане на спор пред КЗД и в какво се е изразила проявата на дискриминация 

спрямо всеки един от тях в процесната статия. 

Елдърова твърди, че жалбоподателите са физически лица и не са се легитимирали като 

членове на сдружения от физ~ески или юридически лица, които имат право да се ползват от 

защита съгласно чл.З, ал.2 ЗЗДискр., поради което активната им легитимация по делото е 

абеототно процесуаrnю основашrе за разглеждане на делото и в тежест на жалбоподателите е да 

я докажат. Счита, че в преписката няма даншr и доказателства по този въпрос, поради което 

пълномощшrкът моли да бъдат задължени жалбоподателите да посочат правния си интерес от 

завеждане на жалбата пред КЗД конкретната проява на дискриминация спрямо тях, както и да 

им бъде указано, че доказването им като" жертва на дискриминация", съгласно разпоредбата на 

чл. 9 от ЗЗДискр. е в тяхна тежест. В противен случай сочат, че е налице недопустимост на 

проИЗВОДС1ВО пред КЗД. 

По административната преписка е проведено открито заседание на 24.11.2011 г. 

страните редовно уведомени, жалбоподателите Радослав Светославов Стоянов и 

Добромир Добрев Добрев се явяват лично, ответните страни "Издателска къща 

Марица" ООД, редовно уведомено, не се явява, представлява се от адвокат Даниела 

Цветкова Елдърова с приложено по преписката пълномощно. Сета Степан Ерамян -
Урумова, редовно уведомена, не се явява и не се представлява. Степан Манук Ерамян, 

редовно уведомен, не се явява и не се представлява. По отправеното предложение за 

помирение от страна на председателя на състава, жалбоподателите изразяват своето 

несъгласие, с оглед на което е даден ход за разглеждане по същество на преписката. В 
хода на откритото заседание жалбоподателите поддържат оплакванията си изложени в 

жалбата. Снети са показанията на свидетеля Деляна Димитрова Лукова - Бакова. В 

същите свидетелят сочи, че е автор на материала "Градски първенци под един покрив с 

гейове ". Свидетелят заявява, че повод за написване на статията е била датата 2 
февруари, като за събитието разбрала от разлепени из града афиши, като .място. Заявява, 
че клуб Опиум" се намира в сградата на Младежкия дом в град Пловдив, където сочи, 

че се провеждат и заседанията на Общински съвет - Пловдив. По отношение на 

използваните в статията думи " смут " и " паника ", жалбоподателката сочи, че е 
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заложила различен смисъл от тяхното обичайно значение, като е имала впредвид 

оживление. В показанията си свидетелят заявява, че статията е публикувана и на 

печатното издание на дружеството - вестник "Марица". В заключение свидетеля счита, 

че материалът отразява обществените отношения и заявява, че не е имал определена 

цел за написване на статията, както и умисъл. Съставът е преценил преписката за 

изяснена от фактическа страна, с оглед на което е обявена за решаване и на страните е 

определен срок до 08.12.2011 г. за представяне на заключителни писмени становища. 

Под вх. NQ 16-20-838/06.12.2011 г. в деловодството на КЗД е заведено 

заключително становище депозирано от адвокат Елдърова. В предоставения от състава 

срок, жалбоподателите по преписката не са представили заключи:телни становища. 

Адвокат Елдърова в своето становище сочи, че в процесния случай няма данни за 

дискриминация по признак "сексуална ориентация", с оглед на което моли подадената 

жалба от Радослав Стоянов и Добромир Добрев да бъде оставена без уважение за 

установяване наличие на дискриминация в информационния материал "Градски 

първенци под един покрив с гейове ". Заявява, че в жалбата се твърди, че публикуваният 

информационен материал е бил възприет от жалбоподателите Радослав Стоянов и 

Добромир Добрев като - "тенденциозен", "манипулативен" и " обиден". Според 
Елдърова жалбоподателят Р.Стоянов счел текста на новината за " възмутителен ", а 

начинът, по който се говори за гей-лесбийската общност в нея - "хора с обратни 

наклонности " и "различните"- за обиден и унизителен; че статията правела силно 

негативни внушения за гей-лесбийската общност. Адвокат Елдърова сочи, че не се 

посочва в какво се изразяват тези силно негативни внушения, както и не се сочат 

конкретни права и законни интереси на жалбоподателите в частност, както и въобще 

такива съотнесени към гей-лесбийската общност, които да са засегнати от 

публикуваната информация. Според процесуалния представител недоволството на 

жалбоподателите се корени в субективното им възприемане на процесния текст и 

съдържанието, което те влагат в използуваните изрази, а не обективно съществуващото 

такова. 

По отношение на процесната статия, сочи, че няма права и свободи, която да са 

нарушени, като заявява, че жалбоподатели не сочат такива, а акцентират ·на своето 

мнение за стиловата характеристика на бележката; изразеното от тях недоволство е на 

плоскостта на използуваните от журналистката изразни средства и несъгласието им с 

тяхната употреба, отнесени към гей-лесбийската общност; не се оспорва верността на 

изнесената информация. 

По отношение на правния интерес на жалбоподателите, Елдърова счита, че дори 

по делата по ЗЗДискр. правният интерес като абсолютна процесуална предпоставка за 

завеждане на дело да е без значението, което има по другите дела то във всички случаи 

следва да бъде засегнат някакъв обществен интерес. Счита, че в противен случай всяко 

стилово или естетическо несъгласие с поднасянето на информационен материа.JJ, би 

било основателна причина за завеждането на правен спор, дори и в случаите, в които 

няма засегнати законни права и свободи. 

Защитникът на ответната дружество счита, че съгласно Конституцията на 

Република България всеки има право да търси, получава и разпространява информация, 

като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто 

име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, , обществения ред, 

народното здраве и морала - чл.41 КРБ. Съгласно чл.40 ал.l КРБ печатът и другите 

средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура. Съгласно чл.39 
КРБ всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, като това 

право не може да се използува за накърняване на правата и доброто име на другиго и за 

призоваване на насилствена промяна на конституционно установения ред, към 
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извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над 

личността. Водена от това Елдърова заявява, че публикуваната информационна бележка 

е изцяло в конституционно очертаните рамки и по никакъв начин "не разпространява, 

подбужда, насърчава или оправдава форма на омраза, основана на нетолерантност ". 
Защитникът заявява, че въпросът за словото - изразно средство в медиите, винаги е бил 
предмет на специално изследване по съдебните спорове, повдигани по повод 

използуването на едни или други изразни средства за отразяване на събития от 

обществен интерес в средствата за масова информация. Сочи, че при изследването му 

институциите анализират и установяват баланса между засегнатите лични и обществени 

интереси, какъвто баланс трябва да бъде постиган, за да бъдат гарантирани основните 

права и свободи на всички граждани.Според адвокат Елдърова в този ред на мисли 

журналистиката е тази сфера на обществена дейност, която поради основанието си за 

съществуване - да информира обществото за случващото се, да развива гражданското 
общество, да осигурява свобода на мненията и тяхното изразяване, при спазването на . 

законовите и морални изисквания - в която се проявяват настроенията, противоречията, 
несъвършенствата или добрите практики и примери във всеки момент от 

съществуването на обществото. За да изпълнява целите си, както и да бъде гарант за 

гражданското общество, журналистиката трябва да бъде преди всичко обективна. 

Събраните по делото доказателства - свидетелските показания на свидетеля Д. Лукова, 

автор на процесната бележка, според Елдърова налагат извода за точно отразяване на 

обществените настроения по повод празнуването на 2 февруари в Пловдив, като 
използуваната от журналистката ирония към общинските съветници може да бъде 

преценявана от гледна точка на нейната уместност или неуместност - но тази преценка 
е въпрос на лични предпочитания или отрицания, които не могат да бъдат меродавни 

при оценяването на обективността на изложеното. Сочи се, че същото се отнася и за 

опасенията на родителите, че интересът към събитието на други лица, могат да поставят 

децата им в ситуация, в която децата да не могат да се ориентират, а това буди 

родителското безпокойство. Според защитника на дружеството отразяването на тези 

обективни факти не може да бъде вменявано във вина или да бъде тълкувано като 

дискриминация. Според адвокат Елдърова от показанията на Лукова се установява 

също така, че процесният материал не е бил възприет като дискриминац:lюнен към 

гейовете нито от инициаторите на празнуването на 2 февруари, нито от участници в 
празника, нито от други представители на гей-лесбийската общност; не е имало никаква 

отрицате!Iна реакция към същия, а коментариите, доколкото са съществували, са били 

свързани с иронизирането на поведението на общинските съветници. Дали изразите 

"различни", "хора с обратни наклонности " се възприемат категорично за обидни от 
представителите на гей-лесбийската общност, или не се възприемат като такива, не 

можа да бъде еднозначно установено според адвокат Елдърова, като според нея 

жалбоподателите ги възприемат като обидни; други представители на гей-лесбийската 

общност не ги възприемат като такива; в обществото като цяло посочените изрази се 

използуват най-често за хората с хомосексуална ориентация. 

Пълномощникът на "Издателска къща Марица" ООД, сочи, че дружеството не е 

утвърдило правила, налагащи използуването на определена лексика при отразяване на 

прояви на гей-лесбийската общност, защото счита, че във всички случаи журналистите 

трябва да се ръководят от професионалния си етичен кодекс и с еднакъв подход и 

отговорност да отразяват различните прояви, независимо от кого изхождат. Заявява, че 

в процесния материал няма пряко или косвенq внушение, което обективно да може да 

бъде тълкувано негативно спрямо гей-лесбийската общност, или да подбужда към такъв 

негативизъм, с оглед на което счита, че в случая няма проява на дискриминация към 

тази общност. 
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Елдърова заявява, че доверителят й нееднократно е заявявал желанието си да 

даде трибуна на жалбоподателите на страниците на своите издания за коментиране на 

поставения от тях проблем. 

В заключение адвокат Елдърова, моли КЗД да отхвърли жалбата подадена от 

Радослав Стоянов и Добромир Добрев и заявява претенции за присъждане на разноски, 

като сочи, че изплатеният адвокатски хонорар е отразен в представеното по делото 

адвокатско пълномощно и договор за правна защита и съдействие. 

Пети специализиран постоянен заседателен състав след като прецени поотделно 

и в съвкупност представените по административната преписка доказателства, 

изслушаните свидетелски показания и съобрази становищата на страните, намира за 

установено следното: 

Безспорен е фактът, че на 27.01 .2011 г. в информационния интернет портал 

www.marica.bg и вестник " Марица ", и двете собственост на "Издателска къща Марица" 

ООД е публикувана статия със заглавие "Градски първенци под един покрив с гейове и 

следното съдържание : 
"~ и паника е обзел Общинския съвет, след като стана ясно, че 

старейшините ще делят един покрив не с кого да е, а с пловдивските гейове. Градският 

гей купон за 2 февруари ще се завихри в бившата дискотека "Флорида", която от 
няколко месеца е хаус клуб "Опиум". След като бар "Калигула"- пристан на XDp:ona с 
обратни 1ШК1ЮЮ1.0Сf1Ш, хлопна врати, домакин на ХQМО napmumo ще е нощното заведение в 
сградата на Младежкия дом. Единствената утеха за градските първенци е, че "Опиум" 

има отделен вход и няма опасност да се сблъскат с ''различните". В сградата на дома, 

където се водят заседанията на съветниците оfiачЕ,репетират детските самодейни 

състави към общината. Заниманията на малките таланти обикновено са вечер и 

вероятният сбльськ по-скоро би бил ~хлапетата и мераклиите да се включат в 
купона на 2 февруари. " 

От свидетелските показания се установи, че автор на статията е Деляна 

Димитрова Лукова - Бокова, журналист към ответното дружество "Издателска къща 

Марица" ООД. 

Забраната на всяка дискриминация на основата на сексуална ориентация е 

провъзгласена както в националното законодателство, . чрез разпоредбите на чл. 4 от 
ЗЗДискр., така и в правото на ЕС - чл. 19 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), чл. 21 от Хартата на основните права на ЕС и чл. 2 от 
Директива 2000178 на Съвета от 27.11.2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите1 (Директива 2000/78/ЕО). Въпреки че 
сексуалната ориентация не винаги е била защитим признак2 в правото на ЕС, днес без 
съмнение сексуалната ориентация се ползва със същата защита, както и останалите 

шест признака, признати в чл. 19 от ДФЕС. Също така, в своята константна практика 
Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) многократно е 

подчертавал, че сексуалната ориентация е един от най-съкровените елементи от правото 

на личен живот, защитимо от чл. 8 на Европейската конвенция за защита правата на 
човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС)3. 

1 Дйректива 2000178/ЕО на Съвета от 27.11.2000 r. за създаване на основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите ОБ L 303, 2 .12.2000 r ., стр . 16-22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, П, NL, 
РТ, Fl, SV) 
2 Виж Case С-249/96 Grant v. South-West Trains Ltd, където СЕО заключава, че на етапа на развитие, на 
който то се намира в съответния момент, Общностното право не предоставя защита от дискриминация на 

основата на сексуална ориентация 
3 Виж Kozak v. Poland (no 13 102/02) § 83, Smith and Grady v. the United Kingdom nos. 33985/96 и 33986/96, 
§ § 71 и 89, ЕСНR 1999-VI; S.L. v. Austria no. 45330/99, § 37, ЕСНR 2003-I; и Salgueiro da Silva Mouta v. 
Portugal no. 33290/96, §§ 23 и 28, ECHR 1999-IX 
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• 

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 по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. , по 

смисъла на чл.4, ал.3 от ЗЗДискр. 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. 

В конкретната статия така представянето на различната сексуална ориентация по 

този начин представлява нежелано поведение, което е изразено словесно и се основава 

на признак по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. - сексуална ориентация. Използваните в статията 

изрази и квалификации според състава внушават враждебност и накърняват 

достойнството и честта на всички хора с различна сексуална ориентация, създават 

обидна и враждебна за тях среда. Съставът счита, че думи и изрази с утвърдена 

негативна семантика, каквито са цитираните по-горе, съставляват действия, които в 

настоящия случай пряко накърняват правата и законните интереси, както на 

жалбоподателите по настоящата преписка, също така и на група лица, със различна 

сексуална ориентация. Това обстоятелство безспорно съставлява "неблагоприятно 

третиране" по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗЗДискр. , което от своя страна осъществява 

състава на дискриминация по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. Заглавието на тази 

статия води до извода, че ответната страна превръща в практика употребата на 

нетолерантно слово, с оглед на което и твърденията на процесуалния представител на 

ответната страна, че целта на медията не е била да се засегне определен кръг лица, а 

само да се отрази мнение, се опровергават изцяло. 

Разпоредбите на чл. 3 9, 40 и 41 от Конституцията на Република България /КРБ/ 
утвърждават като основни права на личността правото свободно да се изразява и 

разпространява мнение, свободата на словото и печата, правото да се търси, получава и 

разпространява информация. Тези права с оглед високата им обществена значимост 

подлежат на ограничение по изключение само за да се осигурят защита на конкуриращ 

интерес и право, с цел охраната на други, също конституционно защитими права и 

интереси, и може да става единствено на основанията, предвидени в Конституцията. 

Сред тези основания, възможността да се осъществи намеса в комуникационните 

права, когато те се използват за накърняване на правата и доброто име на другиго, е 

най-голяма, тъй като по този начин се охраняват честта и достойнството на личността, 

съгласно ' чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Конституцията на Република България : 
"накърняването на правата и доброто име на другиго е основание за ограничаване на 

възможността свободно да се изразява мнение както по силата на общата 

ограничителна разпоредба на чл. 57, ал. 2, така и с оглед на възприетата структура 
на чл. 39, в който правото на мнение се ограничава заради друго, конкуриращо право. В 

случая това е правото на лично достойнство, чест и добро име, което съгласно чл. 32, 
ал. 1, изр. 1 от Конституцията също е защитено." В Преамбюла на Конституцията 
достойнството на личността е издигнато във върховен принцип, което според 

разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Конституцията на Република България се 
гарантира от държавата и всеки има право на защита срещу посегателства, които го 

накърняват. 

Забраната за дискриминация, установена в чл. 6, ал. 2 от КРБ и чл. 4, ал. 1 от 
ЗЗДискр., е част от юридическите гаранции, които осигуряват закрилата на 

достойнството на личността. Когато конкретизира ценностите, чиято закрила е 

основание за ограничаване на комуникационните права, Конституцията освен 

останалите посочва правата и доброто име на другите граждани. Така посочените 
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ценности обхващат присъщите на човешката личност чест, достойнство и добро име. Те 

именно са обект на посегателство в настоящото производство. 

Съобразно разпоредбата на чл. 9 от ЗЗДискр. 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 дискриминация, 

ответната страна трябва да докаже, че правото на равно третиране не е нарушено. 

Съставът установи, че в настоящото производство по преписката ответните страни 

възразяват, но не доказват, че правото на равно третиране не е нарушено в съответствие 

с разпоредбата на чл. 9 от ЗЗДискр. 
Както следва и от практиката на Съда на Европейските общности (след 

Лисабонския договор - Съд на Европейския съюз) разликата между пряката и непряката 
дискриминация зависи от причината за спорното третиране4. Тогава, когато причината 
или една от причините за различното третиране е самият защитен признак, е налице 

пряка дискриминация. Воден от този принцип съставът намира, че действията на 

ответната страна, "Издателска къща Марица" ООД, водят до пряка дискриминация по 

признак "сексуална ориентация", защото поставят лицата с хомо и бисексуална 

ориентация на основата на тяхната сексуална ориентация в по-неблагоприятно 

положение в сравнение с лицата с хетеросексуална ориентация по отношение на 

свободното упражняване на конституционно гарантираната им свобода на изразяване. 
Предвид гореизложеното, въпреки, че статията е написана от автора Делянка 

Димитрова Лукова - Бокова, то безспорно е било необходима намеса от страна както на 

редактора, така и на издателя на спорната статия, като със своето бездействие 

последните, съставът приема, че публикуването на спорната статия представлява едно 

забранено и правно укориме поведение, както според националното, така и според 

европейското законодателство и съставлява пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, 
ал. 1 от ЗЗдискр., на основата на признак сексуална ориентация. 

Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен 

орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване 

равенство на възможностите. Комисията осъществява контрол по прилагането на 

Закона за защита от дискриминация, а също и по прилагането и спазването на други 

закони, уреждащи равенство в третирането. Закона за защита от дискриминация 

регламентира защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното 

предотвратяване. Основна цел на закона е да осигури на всяко лице право на равенство 

пред закона, равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения 

живот, както и ефективна защита срещу дискриминацията.Комисията за защита от 
дискриминация е с регламентирани от законодателя правомощия, уредени в чл.4 7 от 
ЗЗДискр. Сред основните правомощия на Комисията, по силата на чл. 4 7 от ЗЗДискр.:., 
са да установява нарушения на ЗЗДискр. или други закони, уреждащи равенство в 

третирането, извършителя на нарушението и засегнатото лице, да постановява 

предотвратяване и преустановяване на нарушението и възстановяване на 

първоначалното положение, да налага предвидените санкции и мерки за 

административна принуда, да обжалва административните актове, постановени в 

нарушение на ЗЗДискр. или други закони, уреждащи равенство в третирането, да прави 

предложения и препоръки до държавните и общинските органи за преустановяване на 

дискриминационни практики, да дава становища по проекти на нормативни актове за 

съответствието им със законодателството за предотвратяване на дискриминацията и 

други. 

Съгласно административнонаказателната разпоредба на чл.80, ал. 1 при 

неизпълнение на задължение, произтичащо от ЗЗДискр. , нарушителят се наказва с 

4 Виж Dekker дело С-177 /88, параграф 17 
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глоба от 250 до 2000 лв., а съгласно нормата на чл.80, ал.2 от ЗЗДискр., когато 
нарушението е извършено при осъществяване дейността на юридическо лице, на него 
му се налага имуществена санкция в размер от 250 до 2500 лв .. Предвид правомощията 
на Комисията, настоящият състав счита, че за постигане целите на ЗЗДискр., а именно 

ефективна защита от дискриминация и постигане на равенство пред закона, в 
третирането и възможностите, е необходимо налаганите наказания за нарушения на 

антидискриминационното законодателство да са ефективни с разубеждаващ и възпиращ 

ефект /виж чл.15 от Директива 2000( 43/ЕС и чл. 17 от Директива 2000/78/ЕО/. В случая 
не се установяват смекчаващи отговорността обстоятелства за установеното нарушение. 

С оглед на изложеното и отчитайки извършеното нарушение, липсата на смекчаващи 
отговорността обстоятелства, Комисията за защита от дискриминация намира, че за 

постигане целите на чл.12 от ЗАИН и чл.2 от ЗЗДискр, предвид 

административнонаказателната разпоредба на чл.80, ал.2 от ЗЗДискр. във връзка с 

чл.80, ал.1 от ЗЗДискр. следва на "Издателска къща Марица" ООД с ЕИК 115350662, 
седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул."Христо Ботев" N2 27 А да се наложи 
имуществена санкция в размер над установения минимум, а именно 1500 /хиляда и 

петстотин/ лева. Нарушението е допуснато от дружеството "Издателска къща Марица" 
ООД и управителя на "Издателска къща Марица" ООД, към момента на публикуване 

на спорната статия, а именно 27.01.2011 г. - Степан Манук Ерамян, който съгласно 
чл.78, ал.l от ЗЗДискр. носи административно-наказателна отговорност за извършения 

акт на дискриминация. За извършването на дискриминация законодателят е предвидил 

в разпоредбата на чл.78, ал.l от ЗЗДискр. административно наказание глоба за 
извършителя - в размер от 250 лева до 2000 лева. За постигането целите на ЗЗДискр., а 

именно ефективна защита от дискриминация и равенство пред закона, в третирането и 
възможностите, е необходимо налаганите наказания за прояви на дискриминация да са 

с разубеждаващ и възпиращ ефект /чл.15 от Директива 2000/ 43/ЕС и чл. 17 от 
Директива 2000/78/ЕО/. Настоящият състав като взе предвид, че дискрИминацията. е 
извършена умишлено, имайки предвид и факта, че ответната страна първоначално не е 

съдействала по никакъв начин за изясняване на фактите по спора при провеждане на 

производството пред КЗД, както и липсата на смекчаващи отговорността обстоятелства, 

намира, че за постигане целите на чл. 12 от ЗАНН и чл.2 от З3Дискр. следва Да наложи 
на Степан Манук Ерамян глоба в размер над минималния, установен в нормата на 

чл.78, ал.l от ЗЗДискр., а именно в размер на 500 1 петстотин 1 лева. 
Предвид , обстоятелството, че веднъж публикувана спорната статия със 

съдържанието си е накърни~а необратимо правните интереси на жалбоподателите по 

преписката, както и обстоятелството, че постановяване на възстановяване на 

първоначално положение е невъзможно да се осъществи то с превантивна цел, а 

именно за недопускане в бъдеще от постановяване на настоящото решение на 

нарушения на нормите на ЗЗДискр., както и с оглед спазването на разпоредбите на 

ЗЗДискр., то настоящият съставът счита, че следва на "Издателска къща Марица" ООД 

с ЕИК 115350662, седалище и аДРес на управление гр.Пловдив, бул."Христо Ботев" N2 
27 А, чрез настоящия управител :на дружеството Сета Степан Ерамян-Урумова, на 
основание чл.76, ал.1 от ЗЗДискр. във връзка с чл.47, т.2 и т.4 от ЗЗДискр. да наложи 

принудителна административна мярка, като задължи управителя на дружеството да 

разработи и въведе правила и механизми за самоконтрол с оглед недопускане на 

дискриминация от страна на "Издателска къща Марица" ООД и ръководството на 

дружеството в публикациите на всички издавани от него печатни или електронни 

издания. 

Съгласно разпоредбата на чл.53, ал. l от ЗЗДискр. за производствата пред 

Комисията за защита от дискриминация не се събират държавни такси, а съгласно 

нормата на ал.2-ра на чл.53 от закона, направените в хода на производството разноски 
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са за сметка па бюджета па Комисията. С оглед и па устаповените в разпоредбата па 

чл.47 от ЗЗДискр. правомощия па Комисията, по отношепие па претендирапото от 
процесуалпия представител па ответпото дружество адвокат Даниела Елдърова 

възнаграждение и разпоски по преписката, то съставът счита, че следва да укаже, че в 

административните производства по реда па Глава Четвърта, Раздел I от Закопа за 
защита от дискриминация е недопустимо присъждапе па юрисконсултско 

възнаграждение или възнаграждения за оказана правна помощ и консултация. 

Водим от горпото и па основапие чл.65, чл.66 от Закопа за защита от 

дискриминация във връзка с чл.47 от ЗЗДискр., чл.80, ал.2 във връзка с чл.80, ал.l от 

ЗЗДискр., чл.78, ал.1 от ЗЗДискр. и чл. 34, чл.36 и чл.37 от Правилата за производство 
пред Комисията за защита от дискриминация, Пети специализиран постоянеп 

заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация, 

РЕШИ: 

УСТАНОВЯВА, че "Издателска къща Марица" ООД с ЕИК 115350662, 
) 

седалище и адрес па управление гр.Пловдив, бул."Христо Ботев" NQ 27 А, 

представлявано от управителя Сета Степап Ерамяп-Урумова, чрез публикацията със 

заглавие ,,Градски първенци под един покрив с гейове ", публикувана па интернет 
страпицата www.marica.bg па 27.01.2011 г., по отношепие па Радослав Светославов 

Стоянов, ЕГН , живущ в е 

извършила пряка дискриминация по смисъла па чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. по призпак 
"сексуална ориентация". 

УСТАНОВЯВА, че "Издателска къща Марица" ООД с ЕИК 115350662, 
седалище и адрес па управление гр.Пловдив, бул."Христо Ботев" NQ 27 А, 

представлявано от управителя Сета Степап Ерамяп-Урумова, чрез публикацията със 

заглавие "Градски първенци под един покрив с гейове ", публикувана па интернет 
страпицата www.marica.bg па 27.01.2011 г., по отношепие па Добромир Добрев Добрев, 
ЕГН , живущ в е извършила 

пряка дискриминация по смисъла па чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. по прИзнак ,;сексуална 
ориентация". 

НАЛАГА па основапие чл. 80, аЛ.2 във връзка с чл.80, ал.1 от ЗЗДискр. па 
"ИзДателска къща Марица" ООД с ЕИК 115350662, представлявано от управителя Сета 
Стеnап Ерамяп-Урумова имуществена санкция в размер па 1500 1 хиляда и петстотин/ 
лева за допуспатото извършване па устаповепата с пастоящото решепие 

дискриминация. 

НАЛАГА па основапие чл. 78, ал.1 от ЗЗДискр. па Степап Мапук Ерамяп, ЕГН 

, управител към 27.01.2011 г. па "Издателска къща Марица" ООД с ЕИК 

115350662, наказапие глоба в размер па 500 /петстотин/ лева за извършвапето па 

устаповепата с пастоящото решепие дискриминация. 

НАЛАГА па основапие чл.76, ал.1, т.l от ЗЗДискр. във връзка чл. 47 т. 2 и т.4 от 
ЗЗДискр., с цел предотвратяване па бъдещи нарушения, подобни па . устаповеното в 

пастоящото решение, nринудителни административни мерки па "Издателска къща 

Марица" ООД с ЕИК 115350662, седалище и адрес па управление гр.Пловдив, 
бул."Христо Ботев" NQ 27 А 1540, като предписва на "Издателска къща Марица", чрез 
управителя Сета Степап Ерамяп-Урумова, разработването и въвеждането на правила 

и механизми за самоконтрол с ог лед недопускане на дискриминация от страна на 
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"Издателска къща Марица" ООД и ръководството на дружеството в 
публикациите на всички издавани от него печатни или електроннИ издания. 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.67, ал.2 от ЗЗДискр. 60 /шестдесет/ дневен срок, в 
който адресатът на принудителните административни мерки от настоящото решение да 

предприеме мерки за изпълнението им и да уведоми Комисията за защита от 

дискриминация. 

ПРЕfiОРЪЧВА на "Издателска къща Марица" ООД с ЕИК 115350662, 
седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул."Христо Ботев" NQ 27 А 1540, чрез 

управителя Сета Степан Ерамян-Урумова, занапред от постановяване на настоящата 

решение, да се въздържат от бъдещо допускане на нарушения на действащото 

антидискриминационно законодателство в Република България. 

Наложените глоби и имуществени санкции на основание чл.83 от ЗЗДискр. 
подлежат на заплащане в полза на републиканския бюджет по сметка на Комисията за 
защита от дискриминация в Българска народна банка с банков идентификационен код 

BNBGBGSD, сметка с IBAN - BG23 BNBG 9661 3300 1184 01. 

Решението следва да се изпрати на страните по преписката. 

Решението на основание чл.68 , ал.l от ЗЗДискр. подлежи на обжалване по реда 

на АПК, чрез Комисията за защита от дискриминация пред Административен съд -
София град в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. 

Обжалването на решението не спира изпълнението на наложените принудителни 

административни мерки , а именно дадените с настоящото решение предписания. 
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