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ÌÅÆÄÓÀÍÀÐÎÄÅÍ 
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÍÎ-ÏÐÀÂÅÍ ÀÍÀËÈÇ

ÍÀ ÏÎËÎÆÈÒÅËÍÈÒÅ ÌÅÐÊÈ
     ÏÅÒÚÐ ÊÈÐ×ÅÂ, ÏÐÀÂÅÍ ÅÊÑÏÅÐÒ ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈß ÈÍÑÒÈÒÓÒ

Разглежданата в това изследване проблематика на положителните мерки в сравнителен 
международен план представлява предизвикателство поради, от една страна, 
вътрешното противоречие, което се крие в термина “действие за подпомагане” - “affir-
mative action” (ам.англ. и в трудността му за превод дали представлява “утвърдително” 
действие или действие за “подпомагане”)  или “положителна дискриминация” -  “positive 
discrimination” (брит.англ.), като последното понятие, придобило особена популярност 
с оглед преодоляването на противоречивата връзка между “положителна” и 
“дискриминация”, се замества в доктрината от термина “положителни мерки” “positive 
action”. От друга страна, положителните мерки са призвани да постигнат определен 
утвърдителен, положителен резултат “дискриминирайки положително” останалите 
групи в обществото в полза на една, като създават привилегия (от лат. privus legis 
- над закона), поставяйки я извън обхвата на нормите за общото равенство. 

Сложността на позитивните мерки изпъква особено ярко, когато се разглеждат в 
контекста на различните държави, поради дълбоките социално-исторически различия  
между тях, които са породили необходимостта от прилагането на едни или други форми 
на положителни мерки. В едни държави1  определени групи от техните общества са били 
институционално дискриминирани и положителните мерки са необходими понастоящем, 
за да компенсират тези групи в обществото за миналата дискриминация, която се 
приема за една от основните причини за тяхното изоставане. Съществуват държави, в 
които пряко или институционално дискриминация на определени групи не е съществувала 
и въпреки това се наблюдава процес на изключване от обществения живот въз основа 
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на същите тези признаци, които антидискриминационното законодателство е призвано 
да защити и което законодателство не е достатъчно, за да ги интегрира обратно в 
обществения живот. Тези принципни различия в контекста обуславят и принципните 
разлики и отношения в дадените общества към положителните мерки.

Механичното сравняване между отделните държави и правни системи би могло да доведе 
до напълно погрешни заключения за ползата или необходимостта от положителните 
мерки. 

Общото обаче във всички случаи се крие в това, че законодателството, уреждащо 
равното третиране на основание на различни признаци (раса, пол, увреждане и т.н.), не 
е достатъчно да гарантира постигането на действително равенство в едно пъстро 
общество. Ерата на хомогенните общества в демократичните държави отдавна е в 
миналото (тоталитарната държава насилствено потъпква различията, с което ги 
задълбочава), и за това са необходими мерки, които да подпомагат изравняването на 
представителството на отделните групи в обществото, за да не се превръща то в 
битие, разделено от културни, икономически или други пропасти, които предпоставят 
единствено възникването на сигурни конфликти. Друга обща черта на положителните 
мерки е техният временен характер, т.е. те се прилагат до преодоляването на 
неравновесието, което са призвани да отстранят (виж по-долу Белгия) поради, както 
вече казахме, техният характер на изключения от принципа на равенство.

В областта на законодателството, в т.ч. и на международното право, разглеждащо 
закрилата от дискриминация въз основа на посочените признаци, въвеждането и 
защитаването на положителните мерки, които се дефинират като политика или 
програма, насочена към засилването на представителството и възможностите 
на членовете  на определена група, която традиционно е била дискриминирана, 
представлява изначално противоречие. Противоречието се състои в това, че тези 
мерки представляват изключение от принципа на равното третиране по дефиниция. 
Те въвеждат задължението за осъществяването на определени действия в подкрепа 
на определена група лица, откъдето и възниква тяхното наименование в правната 
теория като задължение за действие, за разлика от задължението за бездействие или 
за въздържане от действие, с което се накърняват правата и свободите на другите. 
И докато общото антидискриминационно законодателство се основава на принципа 
на равното третиране, произтичащо от равенството пред закона и еднаквото 
достойнство на всички членове на обществото или на въздържането от действия, които 
биха накърнили правата и интересите на определена група лица, то положителните 
мерки или положителната дискриминация се основават на противоположния принцип, 
на създаването на привилегия, на неравенство въз основа на принадлежност най-често 
към определена раса, етнос или пол, който, както вече споменахме, е бил обект на 
дискриминация в миналото. И тук настъпва голямото разделение в обществената и 
правната мисъл по отношение на положителните мерки. Някои смятат, че те не бива 
да съществуват, защото накърняват принципа на равенство, обикновено прокламиран 
във всяка национална конституция, изискващ всички раси да се третират еднакво 
(виж по-долу Германия). Съществуват обаче и конституции, които, наред с принципа 
на равно третиране, предвиждат и норми, закрилящи или изрично предвиждащи 
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възможността държавата да налага и мерки, с които да предоставя особена закрила 
на определени групи в обществото (виж по-долу Испания). Трети държави смятат, че 
положителните мерки се изразяват в поощряване на равенството на възможностите 
и допълват принципа на равното третиране и този подход се описва като “расово сляп” 
с надеждата, че той ефективно действа срещу дискриминацията без да се превръща 
в “обратна дискриминация”. В тези страни например се осъществяват целенасочени 
реклами за окуражаването на кандидатстването на кандидати от малцинството в 
полицията. Това се описва като “положителна мярка” в противовес на “положителната 
дискриминация” (виж по-долу Англия).

Съществуват и диаметрално противоположни подходи (наложени именно от 
необходимостта да не се поляризира обществото, като се предвиждат мерки, насочени 
към точно определена група от обществото, например, на основание признака расова 
принадлежност), предвиждащи хоризонтални подходи, чрез които се предоставя 
подпомагане на всички  лица от даден квартал или имат определен доход, или които 
нямат определено образование (виж по-долу Франция). Всъщност, известно е, че тези 
мерки са насочени към лица с определена етническа принадлежност, които живеят 
обособено в тези квартали.

ÖÅË ÍÀ ÏÎËÎÆÈÒÅËÍÈÒÅ ÌÅÐÊÈ

ÒÓÊ Å ÌßÑÒÎÒÎ ÄÀ ÐÀÇÃËÅÄÀÌÅ ÖÅËÒÀ ÍÀ ÂÚÇÍÈÊÂÀÍÅ ÏÐÈËÀÃÀÍÅÒÎ ÍÀ ÏÎËÎÆÈÒÅËÍÈÒÅ 
ÌÅÐÊÈ ÈËÈ ÑÚÑÒÎßÍÈÅÒÎ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÈÒÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß, ÊÎÈÒÎ ÒÐßÁÂÀ  ÄÀ ÁÚÄÀÒ 

ÏÐÎÌÅÍÅÍÈ.

Простото прилагане на основния принцип за “притежаването на качества”  за заемане 
на определена длъжност или постъпване в определено учебно заведение,  съпроводени от 
“расова-слепота” или “полова слепота”, не е достатъчно да промени съществуващото 
положение на по-слаба представеност на определени групи и не отчита расовата или 
половата принадлежност  по следните причини:

 Дискриминационните практики от миналото препятстват придобиването 
на ‘качества’, като ограничават достъпа до възможности за придобиване на 
образование и трудов опит. 

 Привидните мерки  за ‘качество’ са насочени или ползват предимно групите, 
които вече имат господстващо положение. 

 Въпреки откритите принципи, хората, притежаващи властови позиции, 
предпочитат да назначават хора, които вече познават и/или хора със сходен 
произход на техния. 

Ако се приложат позитивните мерки, дискриминацията от миналото ще бъде 
значително преодоляна и такава стратегия няма да е повече необходима: властовият 
елит във висока степен ще отразява демографията на обществото.
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Позитивните мерки се различават и по приложението им по отношение на различните 
признаци на дискриминация или, с други думи, на различните защитени признаци. 
Докато за повечето правни системи е понятно да се предвидят позитивни мерки за 
стимулиране на интеграцията на хората с увреждания, въпреки че и това е доста 
нееднозначен процес, доста по-болезнен е въпросът с предвиждането на позитивни 
мерки по отношение на расовата или етническата принадлежност или по отношение 
на сексуалната ориентация, или националната принадлежност. Напоследък все пповече 
внимание се отделя на признака възраст, по отношение на който сякаш не се прилагат 
достатъчно положителни мерки или предстои те да се приемат и развият.

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÅÍ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÃËÅÄ

 ÑÀÙ
В САЩ положителните мерки се прилагат само в моментите на преход- времето, 
в което лицата сменят своето работно място или учебно заведение. Така всяко 
потенциално предимство или пречка се предоставя на хората в работна възраст, 
които се надяват да подобрят своя начин на живот, чрез смяна на работното място 
или допълнително обучение.

Това правило има голямо въздействие върху младите хора, като в същото време 
запазва статуса и положението на вече установените членове на обществото. Тази 
цялостна рамка е създадена с Постановление на президента Кенеди през март 1961, 
но е претърпяла чувствително изменение.

През  1962 Джеймс Фармър, основателят на Конгреса за расово равенство, провежда 
среща с тогавашния вицепрезидент Линдън Джонсън. Фармър предлага въвеждането 
на програма, която той нарекъл Компенсаторно преференциално третиране, за да се 
постигне напредък в равенството на афроамериканската раса. През 1965 Джонсън 
(тогава президент), преименувал програмата Компенсаторното преференциално 
третиране в “действие за подпомагане2 “ в известната си реч в Университета Хауърд, 
която се превръща в национално основание за придвижването на политиката на 
страната отвъд антидискриминацията към по-активното усилие за подобряване на 
статуса на чернокожите американци:

“Вие не взимате човек, чийто крака са оковани от години с вериги и го 
освобождавате, довеждате го до стартовата линия и му казвате, ‘свободен 
си да се състезаваш с всички останали’, и да продължавате да вярвате, че 
сте били напълно справедливи.”

Това е аргумент срещу преобладаващата дотогава идея на меритокрацията (властта 
на личните качества) – т.е. на системата, която предвижда, че единствено личните 
качества са важни. Уменията, които се основават на личните качества за допускане до 
образование или заемане на длъжност, се култивират от родителите с пари. Мерките 
за подпомагане са методът, чрез който малцинствата биха могли постепенно да 
развият тези умения в своите собствени деца.
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По времето на управлението на Никсън е приета мярка за подпомагане, задължаваща  
доставчиците, които осъществяват обществени поръчки,  да приемат “цели и график” 
за наемане на чернокожи работници3.

През 60те и 70те години мерките за подпомагане придобиха изключителна популярност 
в университетите в цяла Америка след масовите протести на студентите, които 
искаха училищата активно да включат кандидати от малцинствата. Националното 
вдъхновение отмира в края на 70те и бързо се превръща в национално противоречие. 
Законосъобразността на квотите в университети се оспорва пред Върховния съд на 
САЩ, който в няколко емблематични решения ги отхвърля като противоречащи на 
14та Поправка в Конституцията на САЩ, прокламираща равенството пред закона, но 
утвърждава прилагането на положителните политики на университетите, в които 
расовата принадлежност може да се отчита при приемането, но единствено с оглед и 
на останалите качества на кандидата. Някои твърдят, че действията за подпомагане 
са допринесли за мащабната промяна в класовата стратификация на малцинствата4.

Други защищават становището,  че действията за подпомагане, per se, не могат да 
се приемат за главния двигател за растежа на заетостта на чернокожите в повечето 
категории на заетост в САЩ, тъй като официалните програми за подпомагане в 
областта на заетостта се прилагат само по отношение на правителството и на 
наемането от правителството на строителни фирми. Повечето американци работят 
за малки и средни предприятия, които не прилагат програми за положителни мерки. 
Въпреки това, много от тези компании се придържат към концепцията за наемане при 
равни възможности: ангажимент да не се дискриминира отрицателно при наемането 
и повишаването на основание на раса, цвят, религия, национален произход и, в някои 
случаи,  на сексуална ориентация. Още повече, че растежът на чернокожата средна 
класа е във възходяща крива през 50те и 60те, още преди прилагането на голяма част 
от програмите за подпомагане.

Въпреки че растежът през последните три десетилетия по отношение на чернокожото 
население в много области е огромен (размерът на ченокожата средна класа, степента 
на притежаване на домове, броят на мъжете и жените на ръководни длъжности, 
имуществено състояние), съществува и мнение, че бавно отминаващите проблеми 
от историята на потискането на чернокожите далеч не са си отишли за много хора, 
особено за онези от по-ниските слоеве.

 ÈÍÄÈß - ÍÀ×ÀËÎÒÎ ÍÀ ÏÎÇÈÒÈÂÍÈÒÅ ÌÅÐÊÈ 

Положителните мерки исторически са използвани в Индия под формата на запазване 
на или квоти в правителствените постове, заетостта и образованието за низшите 
касти и малцинствата. Първите доказателства за тези политики са от края на 19ти 
век в щатите Мисур в южна Индия и Барода и Колапур в западна Индия. Запазване на 
правителствени постове се въвежда през 1918 в Мисур в полза на определени касти 
и общности, които имат малък дял в администрацията. В друг случай, по искане на 
мюсюлманската общност, британското правителство приема изменения в законите, 
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уреждащи статута на Правителството на Индия от 1909 и1919, предоставяйки на 
мюсюлманите дял в администрацията. В местната власт през 1935 са били запазени 
места за общностите, състоящи се от мюсюлмани и англо-индийци. В допълнение са 
били запазени места за потисканите класи в общността Хинду. На тези касти са били 
предоставени 8.5% запазени места в централните служби и другите институции през 
1942. В независима Индия разпоредба за запазването на места в законодателния орган е 
съществувала до 1960 и скоро е удължена до 2010. Разпоредба за обществените услуги 
в този смисъл е приета в същото време без ограничение във времето. В началото 
на 90те се прилагат препоръките на комисията Мандал5, с които се въвеждат 
положителните мерки в индийското законодателство и което предизвиква вълна от 
протести и оставката на министър-председателя.

ÏÎÇÈÒÈÂÍÈÒÅ ÌÅÐÊÈ ÍÀ ÍÈÂÎ ÅÑ

От много години фокусът на действие на ЕС в областта на антидискриминацията 
е насочен към предотвратяването на дискриминацията на основание на признаците 
националност и пол. През 1997 държавите-членки единодушно приеха Договора от 
Амстердам. Член 13 от Договора предостави на Комисията нови правомощия в борбата 
срещу дискриминацията по признаците пол, расов или етнически произход, религия или 
вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация. След влизането в сила на Договора 
от Амстердам през 1999, на основание на посочения член 13, Комисията не закъсня да 
предложи, а Съветът, след консултиране с Парламента, единодушно да приеме две 
директиви в областта на антидискриминацията, а именно Директивата за расовото 
равенство, 2000/43/EО и Директивата за равенството в областта на трудовата 
заетост, 2000/78/EО (Рамковата директива). Директивата на Съвета 2000/43/EО 
въвежда принципа на равното третиране на лицата, независимо от техния расов или 
етнически произход, а Директива на Съвета 2000/78/EО създава обща рамка за равно 
третиране в областта на трудовата заетост и професионалното развитие.

 ÏÎËÎÆÈÒÅËÍÈ ÌÅÐÊÈ, ÑÚÃËÀÑÍÎ ÄÈÐÅÊÒÈÂÈÒÅ ÍÀ ÅÑ 

Директивите изрично признават, че поставянето на дискриминацията извън закона не 
означава непременно, че това ще бъде достатъчно само по себе си, за да се гарантира 
действителното равенство на възможностите за всеки в обществото. Могат да 
бъдат необходими специални мерки, които да компенсират изоставането, произтичащо 
от расовия или етнически произход, възраст или друга характеристика, която може 
да доведе до третирането на личността несправедливо. Например, етническите 
малцинства могат да се нуждаят от специално обучение и особено подпомагане, за 
да получат основателен шанс да си намерят работа. Включването им в курсове или 
предвиждането на особени разпоредби за тях са начини за подобряването на техния 
шанс. Директивите позволяват използването на такива положителни мерки  и не ги 
разглеждат като нарушаващи принципа на равното третиране.

Въвеждането на принципа на положителните мерки в двете директиви не е нов за 
правото на ЕС. Още в член 141(4) от Договора за Европейската общност се предвижда 
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възможността държавите-членки, в отклонение от принципа за равно третиране, 
с оглед постигането на действително равенство между половете в областта на 
заетостта, да приемат мерки, предвиждащи особени привилегии, които да облекчат по-
слабо представения пол да упражнява определена професионална дейност или с които 
да се предотвратява, или да се компенсира изоставането в професионалната кариера. 
Същата разпоредба е предвидена и в Директива 76/207/ЕО за равенството между 
половете в областта на трудовата заетост. На основание на тази разпоредба Съдът 
на ЕО е създал практика, която регламентира възможността държавите-членки да 
приемат и поддържат квотни системи в заетостта, като е дефинирал критериите, на 
които трябва да отговаря преференциалното третиране, за да бъде законосъобразно, 
т.е. да не противоречи на принципа на равното третиране и то да не представлява, 
от своя страна, дискриминационна практика (виж делото Каланке (дело С-450/93), дело 
Ейбрахамсън (дело С-407/98) и дело Бадек (дело С-159/97)).

Член 5 от Директива 2000/43 и рецитал 17 от нея предвиждат приемането или 
поддържането на особени положителни мерки по отношение на хора с определена расова 
или етническа принадлежност, които целят предотвратяването или компенсирането 
на минало или настоящо неравенство, произтичащо от тяхната принадлежност. 

Член 7, ал.1 и ал.2  от Рамковата директива 2000/78, както и рецитал 26 и 27 от 
нея, регламентират положителните мерки по отношение на останалите признаци в 
областта на заетостта посредством същата редакция, както на член 5 от Директива 
2000/43, като предвиждат по-широка възможност за прилагане на положителни мерки 
по отношение на хората с увреждания при интеграцията им в работната среда (алинея 
2 на член 7). Рецитал 26 от Рамковата директива дословно повтаря рецитал 17 от 
Директива 2000/43, докато рецитал 27 цитира Препоръка 86/379/ЕИО от 24 юли 1986 
за наемането на хора с увреждания в Общността, с която се създават примери за 
положителни мерки, както и сочи Резолюцията на Съвета от 17 юни 1999 за равните 
възможности за хора с увреждания в областта на заетостта, обучението и обучението 
през целия живот.

 ÏÎËÎÆÈÒÅËÍÈ ÌÅÐÊÈ Â ÄÚÐÆÀÂÈÒÅ-×ËÅÍÊÈ ÍÀ ÅÑ

Следващата част от изложението се спира на конкретните положителни мерки, приети 
от държавите-членки в изпълнение на горепосочените директиви. Разгледани са 10 
държави-членки. Те са подбрани въз основа на разнообразни признаци, между които са 
тип правна система, (англо-саксонска – континентална), стари - нови държави-членки, 
големи - малки държави. Целта беше да се представят различните национални подходи 
към проблематиката на положителните мерки. Данните за всяка държава са почерпени 
от докладите на националните експерти по антидискриминационно право от мрежата 
правни експерти, която е създадена от Комисията, за да подпомага нейната работа 
посредством независима информация и съвет за съответното развитие в областта 
на антидискриминацията в държавите-членки6 .
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 ÀÂÑÒÐÈß

 Член 5 Директива  2000/43, Член 7 Директива 2000/78

Австрийското законодателство позволява приемането на позитивни 
мерки по отношение на всички признаци на дискриминация, като 
понастоящем съществуват позитивни мерки по отношение на 
националните малцинства, хората с увреждания и жените.

 ÍÀÖÈÎÍÀËÍÈ ÌÀËÖÈÍÑÒÂÀ 

Закрилата на признатите националните малцинства (Volksgruppen: хървати, словенци, 
унгарци, чехи, словаци и роми), се предоставя в съответствие с държавните договори 
от 1919 и 1955, техния правен статус и права се гарантират от редица конституционни 
разпоредби и частично са приложени от Закона за националните малцинства от 1976 
(Volksgruppengesetz) 53. 52 307 der Beilagen XXII. GP - Regierungsvorlage – Materialien, p. 
16 53 Bundesgesetz über die Rechtsstellung von Volksgruppen in Österreich. BGBl. 396/1976, 
с последни измения от BGBl. I Nr.35/2002.

Определението за национално малцинство е предвидено в Закона за националните 
малцинства (Volksgruppengesetz) и се отнася до етническа група, която се състои 
от австрийски граждани, чийто майчин език не е немският език, и която притежава 
общо самостоятелно културно наследство, и която населява и има дом в част от 
австрийската федерална територия. Всеки е свободен да обяви своята принадлежност 
към етническа група. Законът изрично предвижда, че никой член на етническа група 
не може да бъде ощетяван в резултат на заявяването или незаявяването на своите 
права като член на етническа група. Законът за националните малцинства предвижда 
особени мерки за осигуряването на продължаващато  съществуване на етническите 
малцинства, техните характеристики и права посредством финансово подпомагане, 
образование и подкрепа.

Законът предвижда създаването на Национален съвет по етническите малцинства 
(Volksgruppenbeiräte) към федералното канцлерство, който се изслушва преди приемането  
на нормативни актове и общи политики за подпомагане, засягащи интересите на 
етническитe групи и може да внася предложения за подобряване на положението на 
определена етническа група, както и внася план относно исканите мерки, включващ 
списък на очакваните разходи за следващата календарна година пред федералното 
канцлерство.

 ÓÂÐÅÆÄÀÍÅ 

В Австрия съществуват мерки, които са насочени към поощряването на заетостта 
на хората с увреждания и са тясно свързани със социалното и трудовото 
законодателство:
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 Мерките са свързани със социалноосигурителното право, ако се предоставят на 
лица, участващи в общественото осигуряване, което се основава на вноски и се 
управлява от не-държавни юридически лица (действащи под държавен контрол). 
Например: юридическите лица, управляващи пенсионното законодателство (Pen-
sionsversicherungsträger), са овластени да предоставят, inter alia, професионална 
рехабилитация (berufliche Rehabilitation). Когато лицата, притежаващи осигуровка, 
загубят възможността си да получават възнаграждение поради увреждане 
(причинено от посочени рискове), юридическите лица могат, по своя преценка, 
да организират или да финансират курсове, или да предоставят заеми или друго 
подпомагане, за да осигурят наемането на лицата отново от техния бивш или 
друг работодател. Мерките (най-малкото частично) се финансират от вноските 
на работниците и работодателите. Сходни разпоредби се прилагат в случаи на 
промишлени инциденти.

  Мерките са свързани с компенсационното право (Versorgungsrecht), ако се 
основават на законите, адресирани до хората с увреждания от определени класове, 
като инвалидите от Първата и Втората Световна Война (Kriegsopferversorgung), 
жертвите на нацисткото преследване (Opferfürsorge), лицата с увреждания от 
военната служба (Heeresversorgung), или жертвите на престъпления (Verbrechen-
sopferversorgung). Когато увреждането е свързано с едно от посочените основания, 
лицата имат право не само на пенсии за инвалидност и медицинско лечение, но 
също и на професионална и социална рехабилитация (berufliche und soziale Mass-
nahmen), включващваща професионално обучение с оглед възстановяването 
на способността за предоставяне на труд и наемане на работа. Органът, 
отговарящ за прилагането на закона, може да отпуска плащания, за да се 
компенсира работодателя или лицето с увреждане за загубата на продуктивност 
(субсидиране на надницата). 

  Мерките са свързани с правото на публично подпомагане на държавно ниво (So-
zialhilferecht, Behindertenrecht), ако лицата с увреждания нямат право нито на 
обезщетения по осигуровки, нито на обезщетения от  закона за обезщетяване, 
но въпреки това имат нужда и не са способни да се грижат за себе си. Всички 
Лендери във федерацията предвиждат “подпомагане на хората с увреждания” 
(Hilfe für behinderte Menschen), включващо професионална интеграция (berufli-
che Eingliederung) и закриляни производствени цехове (geschützte Werkstätten). 
Професионалната интеграция включва мерките, които предоставят възможност 
на хората с увреждания да си намерят подходяща работа (обучение, последващо 
обучение, или работен процес, всяко в тясно сътрудничество с агенциите по 
заетостта).

     Закриляните производствени цехове са предназначени за хора с увреждания, 
които поради увреждането си не могат или вече не могат да се съревновават с 
хората без увреждане.

 Наемането в  закриляните производствени цехове предлага оборудвани работни 
места, специално оборудвани или подходящо приспособени работни условия с 
оглед оптимизирането на индивидуалната производителност (ако е необходимо, 
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въз основа на държавна субсидия). Мерките по смисъла на публичното право на 
подпомагане се финансират от лендърите (държавите).

  Мерките, осъществявани  от агенциите по заетостта (Arbeitsmarktservice) 
по смисъла на ЗАЗ 1994, са тясно свързани с осигуряването за безработица 
и трудовото законодателство. Целта на тези мерки е да предотвратят или 
намалят незаетостта  и да подпомогнат намирането на работа. Агенциите 
по заетостта се задължават изрично от закона да отделят особено внимание 
на хората с увреждане при предоставянето на своите услуги. Агенциите по 
заетостта могат също да отпускат  помощи (Beihilfen)  с оглед преодоляването на 
разходите за заемането на длъжност, поощряване на обучението и последващото 
обучение, или за интегрирането на хора на пазара на труда. Предоставянето на 
помощи (Beihilfen) е с общ характер; от агенциите по заетостта не се изисква 
да третират хората с увреждания  по-благоприятно. Мерките по смисъла на 
ЗАЗ 1994 се финансират от вноските на работниците и работодателите, от 
Федерацията и от Европейския социален фонд.

 Най-важният правен източник по отношение на наемането на хора с увреждания, 
въпреки това, е Законът за наемане на лица с увреждания Behinderteneinstellungsge-
setz 1969. Този закон задължава работодателите да наемат хора с увреждания (чрез 
система на квоти), урежда защитата при уволнение и предвижда безвъзмездни 
помощи и заеми. ЗНЛУ от 1969 се прилага при наемането в частния сектор и при 
обществените услуги:

  По смисъла на § 1(1) от ЗНЛУ, всички работодатели, които са наели повече от 
25 служители, са задължени да наемат най-малко едно лице на всяка група от 
25 работници (съотношението при това е 1:25). Работници са наетите, които 
отдават труда си срещу цена и са лично или икономически зависими или подчинени, 
с изключение на стажантите, като в това число се включват надомните 
работници и обучаващите се.

  Задължението за назначаване не се отнася до всички хора с увреждания. Това 
задължение се отнася само до хората с увреждания, които отговорят на 
определени изисквания: За да отговорят на изискванията на ЗНХУ, хората с 
увреждания трябва да са австрийски граждани или граждани на държава-членка 
на Европейското икономическо пространство, гражданите на трети страни се 
включват в обхвата на закона, само ако им е предоставено убежище. В допълнение, 
степента на увреждане трябва да бъде най-малко 50 %.

  Ако работодателите не спазят задължението си, произтичащо от параграф § 1(1) 
от Закона, те са задължени да заплащат  изравнителен данък (Ausgleichstaxe). 
Неговият размер е 196,22 евро на месец  за всяко лице, което трябва да бъде 
наето. Тези данъци постъпват в специален фонд, предназначен за финансиране на 
мерките, поощряващи наемането на хора с увреждания (Ausgleichstaxfonds). Фондът 
се управлява от Държавния секретар по социално осигурявне.  За определени 
сектори от икономиката Държавният секретар по социално осигуряване може, 
посредством наредба, да увеличи съответното съотношение до 1:40; § 1(2) от 
Закона.
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 “Степента на увреждане” представлява по същество медицинска концепция, 
която за първи път е използвана в контекста на  предоставяне на издръжка на 
жертвите от войната. Наредбите по силата на KOVG 1957  включват списък от 
увреждания, които отговарят на степените на увреждане. Според тези наредби, 
загубата на дясна ръка, например, се равнява на степен на увреждане от 50%, 
ако засегнатото лице си служи с дясната ръка. Тази концепция се прилага и в 
контекста на Закона за наемане на лица.

 В Австрия изключението, предвиждащо плащането на определена сума, се 
предпочита от работодателите пред наемането на хора с увреждания. 

  Работодателите, които назначават (или желаят да назначат) хора с увреждания 
от съответен клас, могат  да получат подкрепа по смисъла на § 6(2) от закона. 
Отпусканите суми или заемите по смисъла на параграф § 6(2) от Закона имат за цел 
да (a) осигурят техническите средства, които адаптират работното към хората 
с  увреждания; (б) поощряват работните места или местата за обучение на хора 
с увреждания; (в) субсидират надниците на хората с увреждания или на лицата, 
които се обучават; (г) намаляване на разходите за подпомагане на работното 
място (Arbeitsassistenz); (д) подпомагане на обучението, преквалификацията 
или работния процес; (е) подпомагане на разходите, свързани с намирането на 
работа, или (е) подпомагане на самонаемането на лица с увреждания. Мерките се 
финансират от фонда за изравнителния данък.

  Закрилата от уволнение, по смисъла на Закона от 1969, е на две нива. Първо, 
Законът предвижда, че прекратяването на договора влиза в сила най-рано 4 
седмици след отправянето на предизвестието за това (Kündigungsfrist). Второ, 
уволнението се обявява само, ако комисия, създадена към Bundesamt für Sozia-
les und Behindertenwesen (Федералната служба за социални работи и въпроси, 
отнасящи се до хора с увреждания), е одобрила предварително уволнението. Тази 
комисия, при решаването на въпроса относно уволнението, трябва да претегли 
интереса на работодателя спрямо интересите на лицето с увреждане, като при 
това основният въпрос се състои в следното: може ли основателно да се очаква 
от работодателя да продължи трудовото отношение?  В сила от 1 януари  2001, 
австрийското правителство  прие допълнителна програма за наемане на хора 
с увреждане  в размер на 72,7 милиона евро,  финансирани главно на федерално 
ниво. Програмата се концентрира върху наемането на млади хора с увреждания 
(Jugendliche), хора с увреждания на възраст над 50 години и на хора, за които 
наемането на работа се е оказало особено трудно. Програмата предвижда широк 
кръг от мерки, като субсидиране на надниците, обучение на работното място, 
лично професионално подпомагане (Arbeitsassistenz), обучение, създаване на 
работни места или на стимули за самонаемане.  Програмата и другите програми 
бяха постепенно включени в инициатива в национален мащаб за поощряване 
на наемането на хора с увреждания и беше подновена през 2003/04. Мерките, 
свързани със социално осигурителното право или правото на компенсации, или 
на обществено подпомагане се предоставят от административните агенции  
въз основа на индивидуални разрешения. Хората с увреждания, отговарящи на 
нормативните изисквания, могат да претендират  “право”, а именно правото да 
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се предостави по-благоприятно третиране или най-малкото да не му се отказва 
своеволно. Мерките по смисъла на Закона от AMSG 1994, Behinderteneinstel-
lungsgesetz 1969 или по специалната програма, приета през 2001, въпреки това, 
не се основават на право. Нито лицата с увреждания, нито работодателите 
имат право на иск, когато кандидатстват за помощи, заеми или субсидиране 
на надниците. Докато всички тези мерки – от систематична гледна точка- 
са свързани със социалното или трудовото законодателство, те също могат 
да бъдат наречени “позитивни мерки”. В най-висока степен тези мерки са 
изключително създадени за хора с увреждания, за да подпомогнат  наемането 
(добро намерение), и мерките всъщност фактически постигат тази цел (добър 
ефект). Тези мерки не са точно “положителни мерки”, но не следва твърде 
прибързано концепцията на “положителните мерки” да се противопоставя на 
социалното законодателство, защото дори то може да отговаря на изискването 
на член 7 от Рамковата директива, когато мерките са “особени мерки, които 
компенсират неравенството, произтичащо” от увреждането.

×ÅÕÈß

 Член 5 Директива  2000/43, Член 7 Директива 2000/78

По отношение на позитивните мерки чешкото законодателство предвижда само обща 
регламентация в Закона за заетостта. Раздел. 2 член 1 й) и  к) предвижда позитивни 
мерки като средство на държавната политика за заетостта. Законът определя 
положителните мерки като допълващи равното третиране на мъжете и жените, 
хората с увреждания, равното третиране на хората в неравностойно положение 
поради техния етнически или расов произход и другите групи хора в неравностойно 
положение на пазара на труда, що се отнася до достъпа до заетост, преквалификация, 
професионално обучение достъп до специализирани квалификационни курсове и мерки 
за заетост. Съгласно раздел 6 и 8 от гореспоменатия закон, Министерството на 
труда и социалните въпроси и службите по заетостта са компетентни да приемат 
мерки (положителни), за подпомагане на равното третиране на жените и мъжете и 
на всички хора независимо от техния произход, расова или етническа принадлежност, 
увреждане и другите групи хора в неравностойно положение на пазара на труда, що 
се отнася до достъпа до заетост, преквалификацията, професионалното обучение и 
специализираните преквалификационни курсове. Кодексът на труда не представлява 
основание за позитивни мерки с оглед равното третиране на мъжете и жените. В 
съответствие с проекта на общ антидискриминационен закон основанието за 
положителните мерки, прилагани от физическите и юридическите лица, може да се 
фокусира най-вече  върху премахването на обективните пречки, които обезкуражават 
определени лица да упражняват дадена професия, назначение или длъжност; 
предоставянето на професионално обучение и на друго  подпомагане и средства; 
закрила или подпомагане на работното място, включително специални условия за 
уволнение и възнаграждение на лицата -  виж Раздел 60a от Закон N 65/1965. 
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По сходен начин проектът на закон предвижда също и разпоредби, които се отнасят до 
предоставянето на здравни услуги, включително настаняване. Задължителна квотна 
система се въвежда за работниците с увреждания. Задължението на работодателите 
да компенсират за недостатъците, свързани с увреждането, се уреждат от определен 
тип квотна система. Квотната система предвижда три мерки, които са конструирани 
като възможности и се прилагат по отношение на компании, в които работят повече 
от 25 работници. Трите възможности са:

  назначаване на определен процент от хора с увреждания (4% от работниците);

  изкупуване на стоки и предоставяне на работни програми на работодатели, които 
са наели повече от 50% хора с увреждания;

  плащания към държавния бюджет. (Плащането се превръща в част от общия 
държавен приход, без да се посочва по какъвто и да е начин неговата цел. 
Например, не съществува изискване за разработване на програми за подпомагане 
на хора с увреждания).

 Работотаделите са задължени да обявяват  свободните работни места, които 
са подходящи за хора с увреждания в службите по заетостта.

 Преки държавни надбавки за наемане на хора с увреждания се  предоставят на 
работодатели, чийто състав се състои от повече от 50% хора с увреждания. 
Надбавките представляват  0.66% от средната надница в Република Чехия за 
предходната година за лице, което е с пълно увреждане. За напълно увредено 
лице или лице с увредено здраве надбавката представлява 0.33% от средната 
надница.

 Квотната система бе въведена при действието на отменения Закон за 
заетостта. Тя беше критикувана за слабата й ефективност от организациите 
на хората с увреждания. Критиката беше  по отношение на предпочитанието 
на работодателите да плащат на правителството, вместо да наемат лица с 
“променена работоспособност” (терминът, използван от отменения Закон за 
заетостта за означаване на “увреждане”). Задължението за наемане на 4% от 
лицата с променена работоспособност не е било спазено от повече от половината 
предприятия, които са платили глоби в размер на CZK 322,580;

  Други позитивни мерки за хората с увреждания

 Хората, признати с решение на държавната социално осигурителна служба за лица 
с увреждания, имат право на приобщаване към работната среда, предоставяно 
от службите по заетостта. Това включва професионално съветване, избор на 
подходящо назначаване или самонаемане, теоретична и практическа подготовка 
за наемане или за друга  професия, или за промяната на работното място, или 
професия. Условията за приобщаване към работната среда, създаването на 
защитени работни места, (термин за това, че определена работа се осъществява 
в определена физическа среда), и защитени цехове са предвидени в Раздел. 81 член 
2 от Закона за заетостта виж раздел 78 от Закона за заетостта. Новият Закон 
за заетостта въвежда за пръв път термина “увреждане”, за да замени термина 
“променена работоспособност”.
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 Към момента на това изследване, този закон все още беше в сила. Всеки 
работодател беше задължен, когато за него работят повече от 25 души, да наеме 
4% лица с променена работоспособност. Ако това задължение не се изпълни, 
работодателят е длъжен да плати 150% от средната надница на държавния 
бюджет като алтернативен начин за осъществяването на задължението му, 
произтичащо от закона.

 Държавната администрация не желае хора с увреждания и плаща наказателните 
суми.

 По договор, сключен между службата по заетостта и работодателя, може да бъде 
създадено защитено работно място за лице с увреждания. Същото споразумение 
може да бъде сключено между Службата по заетостта и лицето с увреждания, 
което осъществява дейност по самонаемане. По сходен начин, работодателят 
може да създаде, въз основа на споразумение със Службата по заетостта 
защитен цех, ( стая, оборудвана за занаятчийски труд или друга ръчна работа, 
приспособена към нуждите на  работниците с увреждания ),  и да получи субсидия 
от службата по заетостта за тази цел. Най-малко 60% от лицата, наети в 
такъв цех трябва да бъдат с увреждания.

 Най-сериозният проблем за всички позитивни мерки за лица с увреждания е  
фактът, че правото на достъп до тези мерки зависи от това дали лицето е 
признато от службата по социално осигуряване за увредено. Докато лицето не 
бъде признато за напълно или частично увредено или за лице със здравословен 
проблем от социално осигурителната служба, то няма право да се ползва от 
положителните мерки.

  Програма за позитивни мерки за Ромите 

 Тези програми нямат основание в законодателството и обикновено се приемат 
с правителствени постановления или решения. Въпреки че повечето от тях се 
наричат “положителни мерки”, в действителност това са социални политики с 
интеграционен характер (например, те имат за цел да се борят с дългосрочната  
безработица или решават социални проблеми, свързани с изключването). Онзи 
тип програма, който може, може би, да бъде описан като позитивна мярка, е 
системата за подпомагане на студентите от ромски произход, чрез специални 
държавни субсидии. Съществуват също планове за създаване на специализирана 
агенция за извършване на изследователска работа и за разпределение на 
финансови средства за социалните програми за Ромите.

 Тази идея изглежда е отхвърлена от новото правителство. Програмите за Ромите 
се оценяват общо всяка година от правителството.
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ÃÅÐÌÀÍÈß

 Член 5 Директива  2000/43, Член 7 Директива 2000/78

Немските правни кръгове все още гледат на позитивните мерки със скептицизъм, 
като на инструмент, използван главно в областта на уврежданията и половата 
дискриминация. Например, учебниците разглеждат позитивните мерки като нарушение 
на правото на равенство, като игнорират съдебната практика на Съда на ЕС, член 141 
от Договора за ЕС и т.н..

Въпреки това, позитивните мерки в областта на уврежданията се приемат в случаите, 
когато работодателите трябва да наемат хора с тежки увреждания или да заплащат 
такси, а публичните работодатели трябва да назначават еднакво квалифицирани 
представители на по-слабо представения пол, в противен случай отговарят за вреди. 
Съществуват няколко позитивни мерки по отношение на уврежданията в  немското 
законодателство. Съществуват задължения в съответствие със Социалния кодекс 
IX по отношение на наемането на хора с тежки увреждания (5% квота за назначаване 
или плащане на компенсационен данък, задължение за провеждане на интервю при 
публичното наемане, превантивни мерки, закрила при уволнение, възможност за заеми 
или безвъзмездна помощ за съобразяване със задължението за предоставяне на 
адаптирана среда, подпомагане от службата по интеграция), както и задължения и 
мерки за подпомагане под формата на субсидии за работниците Социален Кодекс (СК) 
III.

Съществуват указания за преференциално назначение от публичните работодатели на 
хора с тежки увреждания, които са еднакво квалифицирани.  В допълнение, съществуват 
правила за положителни мерки в лендерите Берлин, Долна Саксония, Шлезвиг-
Холщайн, Бавария, Бранденбург и Райнланд - Палатинат. Умишленото или небрежното 
нарушаване на задълженията за положителните мерки (квотни задължения, задължение 
за докладване и т.н.) могат да се санкционират с глоба в размер до 10.000,00 евро (§ 
156 СК IX).

В Закона за защита от уволнение (Kündigungsschutzgesetz) се предвижда привилигия за 
възрастните работници в случаите на § 1 sec 3 на съкращаване на работни места. Това 
е автоматично преференциално правило, а не правило, което позволява индивидуално 
съдебно разглеждане на случая, коeто се изисква от практиката на Съда на ЕС. 
Федералният съд по трудови дела тълкува правилото по този начин и новият закон, 
прилагащ директивите, би следвало да изясни този въпрос. В допълнение, германският 
Закон за заетостта съдържа привилегирована разпоредба за възрастните работници 
да работят на непълно работно време след достигане на възрастта от 55 години (Al-
tersteilzeitgesetz, измененията са в сила след юли 2004), което не представлява усилие 
за облекчаване на пътя към пенсионирането, както се приема в правото на ЕС, а усилие 
да се накарат хората да напуснат по-рано, за да освободят място за по-младите 
работници.



22

Не съществуват мерки по отношение на другите признаци. Някои компании използват 
стратегии за управление на многообразието, за да се обърнат към междукултурните 
конфликти между служителите, но много малко от тях правят това под мотото на 
равното третиране за борба с дискриминацията. Не съществува правно задължение 
за това.

ÁÅËÃÈß

 Член 5 Директива 2000/43, Член 7 Директива 2000/78

Член  4 от Федералния закон от 25 февруари 2003 предвижда, че този закон не забранява 
приемането или поддържането на мерки, които, за да осигурят пълно равенство, на 
практика имат за цел да компенсират или да предотвратят определено състояние на 
неравенство. Въпреки това, съгласно решение на Конституционния съд на Белгия от 
6 октомври 2004, тези мерки трябва да отговарят на относително строги условия, 
наложени от съдебната практика на белгийския конституционен съд (Court of Arbitra-
tion). Позитивната мярка, когато води до разлика в третирането между категориите, 
въз основа на предполагаема характеристика, се разглежда като ограничение, наложено 
върху правото на равно третиране – правото на всяка личност да бъде оценявана в 
съответствие с нейните или неговите способности, нужди, качества, отколкото на 
основание на характеристики като пол, национална или религиозна принадлежност. 
Такава форма на позитивната мярка се разглежда като дискриминационна, освен ако не 
са изпълнени четири условия, които Съдът е посочил в своето решение № 9/94 от 27 
януари 1994: първо, тази ‘позитивна дискриминация’ трябва да представлява отговор 
на ситуация на явно неравенство, т.е. трябва да се основава на ясната демонстрация, 
че ако тази мярка не се приложи, неравновесието между групите ще се запази; второ, 
законодателят трябва да е посочил необходимостта да се възстанови равновесието 
–  с други думи, една частна страна не може да поеме инициативата да въведе схема 
на позитивна дискриминация, такава инициатива трябва да почива на законодателен 
мандат; трето,  ‘мерките за коригиране’ трябва да имат временен характер: като 
отговор на ситуация на показано ясно неравновесие, тези мерки се преустановяват 
веднага щом тяхната цел – да премахнат това неравновесие, - е постигната ; 
четвърто, тези корективни мерки не трябва да надхвърлят онова, което е необходимо, 
т.е. те трябва да бъдат ограничени до онова, което е строго необходимо, така че 
ограничаването на правото на равенство да остане в рамките на добре определени 
граници: лекарството не трябва да бъде по-опасно от  болестта, която трябва да 
излекува. Въпреки, че редакцията на член 4 от Федералния закон от 25 февруари 2003 
не съответства напълно на тези изисквания, съдът е счел, че доколкото прилагането 
на този текст не излиза извън границите, поставени в неговото решение N°9/94 от  
27 януари 1994, той не може да се определи като противоконституционен.

Що се отнася до фламандския закон от  8 май 2002, един от неговите ръководни 
принципи – пропорционалното представителство на целеви групи при наемането, се 
постига посредством планове за действия за многообразие и годишни задължения за 
докладване –  може да се каже, че представлява форма на позитивна мярка в широкия 
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смисъл на този израз, който се използва в Директивите. Законът, приет от немско 
говорящата общност, за разлика от фламандския закон от 8 май 2002, не предвижда 
такива позитивни мерки. Той предвижда възможността за такива мерки (‘positiven 
Massnahmen’), които са дефинирани в съответствие с дефиницията, съдържаща се 
в Рамковата директива (Член 16). По сходен начин, член 7 от закона, приет на 19 май 
2004 от френско-говорящата общност, споменава, че принципът на равно третиране 
забранява поддържането или приемането на мерки с цел предотвратяването или 
компенсирането за изоставането, свързано с някои от защитените признаци на 
дискриминация, член 10 на закона, приет от Валон. След решението на Съда от 
6 октомври 2004, член 4 от Закона не трябва да се ограничава до приемането на 
позитивни мерки, които имат за цел да предотвратят или компенсират  изоставането 
на членовете на категории, определени на “предполагаемо” основание, каквато беше 
първоначалната редакция на Закона. (Виж това решение и мотиви B.77.136 Recital B.79. 
137). Някои форми на положителни мерки, макар и да са замислени с оглед подобряването 
на представителството на определени целеви групи в определени сфери на социалния 
живот, няма да заемат формата на мерки, въвеждащи разлика в третирането между 
различните категории, въз основа на предполагаема характеристика: като взима 
предвид, например, публикуването на обяви за работа, насочени към дадена етническа 
общност, или за стимулиране на кандидати от малцинствата, като в същото време 
кандидатите от тези общности подлежат на същите критерии за подбор и избягват 
създаването на ‘квоти’  или  на  определени цели  в цифрово изражение, които трябва 
да се постигнат  за представителството на тези целеви групи.

Държавният съвет се съобразява с разбирането за конституционните граници, 
наложени върху инструмента на позитивните мерки. На 27 май 2004 правителството 
на Валон приема една по-дръзка формулировка, тъй като то заявява, че ще ‘поддържа и 
приема’  разпоредби за позитивни мерки, ‘за да  изпълни принципа на равното третиране’. 
Разбира се, формулировката остава твърде неясна, за да посочи в тази разпоредба 
задължение, наложено върху изпълнителната власт на Валон да предприема действие 
в тази посока; въпреки това тази формулировка трябва да бъде спомената, тъй като 
тя представлява приемането на позитивна мярка като последица от изискването 
за равно третиране, отколкото като изключение от  този принцип. Всяко прилагане 
на тези разпоредби, с приемането на позитивни мерки, трябва да бъде в границите, 
посочени от Конституционния съд, от членове 10 и 11 от  Конституцията, както 
беше посочено по-горе. От 1963,  когато Законът за социална реинтеграция на лицата 
с увреждане (Loi relative au reclassement social des handicapés) беше приет,  член 21 от 
него имаше за цел да наложи на определени работодатели както от публичния, така и 
от частния сектор задължението да наемат определени работници с увреждания  на 
квотен принцип,  в публичния сектор и в по-малка степен в частния. По отношение на 
федералната администрация член  25 от Закона от 22 март 1999 (Loi portant diverses 
mesures en matière de fоnction publique) понастоящем е отменил член 21 от Закона от 16 
април 1963, и предвижда назначаването на лица с увреждането от федералните власти 
и определени публични институции. Федералното правителство е приложило член 25 
от Закона от 22 март 1999, като е предвидило в Кралски декрет, първоначално одобрен 
от Министерски съвет на 25 февруари 1999, че в бъдеще 2,5 % от постовете във 
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федералната администрация се заделят за хора с увреждания, които се подпомагат от 
“придружител ” (“agent d’accompagnement”), който ще ги ръководи при приспособяването 
на работното място и ще проверява достъпността на работната среда. Сходни мерки 
бяха приети от Областта на Валон за администрациите и службите, управлявани от 
него, от френско-говорещата общност, от фламандската общност и от комисията 
на град  Брюксел. Общият проблем, пред който са изправени е този за ефективното 
прилагане както в публичния, така и в частния сектор.

ÔÐÀÍÖÈß

 Член 5 Директива 2000/43, Член 7 Директива 2000/78

Френските позитивни мерки, така както се схващат от съдебната практика на 
Държавния съвет, се основават на неутрални и общи признаци за различаване като пол, 
увреждане, територия или социално-икономическо състояние. Франция не прилага тези 
програми по отношение на признака “раса” или произход. Въпреки това, критериите 
социално- икономическо състояние и територия са средствата за непряко  насочване към 
дискриминацията, основана на признака произход. В този контекст, някои специалисти 
разглеждат  част от последните политики за равни възможности като поощряващи 
“диференциалисткия” подход, водещ до непрякото прилагане на квотни системи или 
на конкретно насочени системи, които са замислени като формално неутрални, но по 
такъв начин, че да отчетат социалната действителност на “произхода”.

 ÏÐÎÈÇÕÎÄ

Териториалната политика, която се прилага за изостаналите квартали, наричана 
“politique de la ville” (градска политика), концентрира няколко действия, насочени към  
населението от имигрантски произход, които  окуражават интеграцията и се борят с 
дискриминацията. Основните инструменти на тази политика са общинските договори- 
“Contrats de Ville”- включващи тематични споразумения, адресирани към проблемите на 
дискриминацията, Големи градски проекти - Grands Projets de Ville – Зони за градско 
развитие - Zones de redynamisation urbaine (ЗГР) и Зони с приоритетни образователни 
мерки – les Zones d’éducation prioritaires (ЗПОМ).

Междувременно, правителствените служби също стартираха проекти в контекста на 
своята обща компетентност. През 2002, DGEFP (Общата делегация по заетостта и 
професионалното обучение), DPM (Дирекцията за населението и миграцията), и ANPE 
(Националната агенция по заетостта), и FASILD (Националният фонд за подпомагане на 
имиграцията и на действията срещу дискриминацията) сключиха общо споразумение 
за създаване на действие за борба с расовата дискриминация и за стимулиране на 
достъпа на това население до програми за обучение и заетост. Програмата,  водеща 
младежите към заетост след 1993, основно е насочена към младежите от имигрантски 
произход с ниско ниво на квалификация от изостанали квартали.  Резултатът от тази 
програма е красноречив, програмата е довела до заемане на работно място в 60% 
от случаите. Действията по тази програма бяха широко развити след 1999, като 
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доведоха до ниво на включване, надхвърлящо 15000 годишно, което доведе до нейното 
разширено прилагане по отношение на възрастните и разработването на регионални 
договорености с представители на работодателите и предприемачите.

2004 година отбелязва повратна точка в Националния фокус по проблемите на 
расовата дискриминация и позитивните мерки. Организират се лобистки групи сред 
политическите партии, публикуват се доклади и се организират дебати.  В този 
контекст, министърът на социалното сближаване предлага амбициозен план, прокаран 
в проекта на закон no 84-1911 за социално сближаване, гласуван от Националното 
събрание и сената през октомври и декември 2004. Той очертава широкообхватна 
система за професионално обучение и подпомагане за интеграцията на около 800 
000 безработни към работната сила за нетърговски дейности и  поощрява равните 
възможности, като отпуснатите средства са в размер на 13 милиарда за над пет 
години. 

Раздел III от закона изрично адресира равенството на възможностите в една глава 
относно данъчното подпомагане на изостаналите общини (Глава III) и една глава за 
приемането и интегрирането на имигрантите. Законът създава Национална агенция 
за приемане на чужденци и имигранти, която има за цел да подпомага имигрантите 
с първо разрешение за пребиваване на националната територия и управлението на 
имигрантския договор (член 61). От гледна точка на заетостта, тази програма има 
за цел да създададе 300 регионални центъра по заетостта, които да съсредоточат 
всички програми и услуги за интегриране в пазара на труда в полза на дългосрочно 
незаетите (L311-10),  засилва задачите на службите, посветени на интегрирането 
на младежите в пазара на труда (L311-16-2). В допълнения се въвеждат две основни 
мерки: първата цели да сложи край на фатализма на безработицата и да създаде 
договор за професионална дейност за две или три години със заплащане, в размер 
на минималната надница, до 26 часа на седмица за един милион души, получаващи 
социални помощи в следващите четири години на стойност 5.2  милиарда евро. 
Втората мярка е насочена към младежите в неравностойно положение и възнамерява 
да предложи професионално бъдеще на 800 000 лица под 25 години за следващите пет 
години, посредством стажуване и професионално обучение в частния сектор, както и 
в публичния, където те за пръв път ще имат достъп до заетост, без да преминават 
през традиционните състезателни конкурси. Тази мярка има за цел да осигури работа 
на 20 000 такива кандидати годишно във всички сектори на публичната служба. В 
публичната администрация беше създадена специална програма, наречена PACTE  за 
“социално приобщаване в публичната служба” и за стимулиране на интеграцията на 
млади неквалифицирани имигранти под 26 годишна възраст, посредством професионално 
обучение и образователна програма за две години, завършваща с изпит и придобиване 
на качеството държавен служител. Министърът на публичната администрация добави, 
че тази програма ще бъде открита за дългосрочно безработните, които са на възраст 
над 50 години.

Вторият аспект на тази програма за социално слаби е да се справи с националната 
криза за настаняване, посредством масивно инвестиране в публичното настаняване, 
за да се построят 120 000 социални домове годишно и 600 000 за пет години, да създаде 
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допълнително 12 000 места за спешно настаняване и специален фонд от 600 милиона евро 
за изостанали  квартали. По отношение на образованието, усилията се концентрират 
върху децата, които се намират в сериозна трудност, за да подобрят равенството 
на възможностите, посредством предоставянето на специфично подпомагане на  
посочени деца,  чрез създаването на 750  групи за постижения в образованието, за 
да се подпомогнат децата в 900 сектора в неравностойно положение (член 54B и сл.) 
и предоставянето на специфични бюджети за училищата в определени географски 
сектори (член 55 и 56).

Министър-председателят възложи на Клод Бобер,  Председател на борда на институт 
Aкса и на Института Монтен, известен представител на бизнеса за поощряване на 
социалната отговорност, да отправи препоръки за борбата с дискриминацията, пред 
която са изправени младежите с имигрантски произход в частния сектор. Неговият 
доклад от 29 ноември 2004 подчертава сериозността на положението, тъй като 38%  
от тези младежи не могат да си намерят работа, в сравнение със средния национален 
размер от 23%. Той посочи  сегрегацията на видимите малцинства и представи 24 
предложения за стимулиране на културното многообразие  в частния сектор. Някои 
са вдъхновени от местния опит, други от политиките, които се прилагат в чужбина.  
Така той предложи, какъвто беше опитът на националната агенция по заетостта в 
Лион и Бордо, система за кандидатстване, посредством анонимни автобиографии и,  
както това беше направено от НПО,  да се експериментира със система за наемане с 
централизирани автобиографии и предложения за наемане с предварителен подбор. Той 
предлага също обучение за частните работодатели на тема “Бизнес и многообразие”  
и създаването на мрежа, стимулираща талантите, между 1000 предприятия  и за 
предоставяне на университетски стипендии.

За да координира местните инициативи, докладът предлага, в допълнение, мрежи 
“Предприятия и квартали”,  които са независими от публичния сектор, координиращи 
доброволната работа на всички публични и местни лица.  Междувременно, на 22 октомври 
2004,  по инициатива на Института Монтен, 35 големи френски предприятия подписаха 
Харта срещу дискриминацията на работното място. Между подписалите страни бяха 
PSA Peugeot-Citroën, Adecco, Adia, France-Télévision, Accor, Casino или Axa. както: Sodex-
ho, Lafarge, Schneider Pinault-Printemps-Redoute, Total, Carrefour, Air Liquide. Те всички се 
задължават да се въздържат от  каквато и да е било дискриминационна политика 
при назначаването и да се борят с дискриминацията в системата на повишенията. 
Те могат да заложат цели за постигане по отношение на живущите в квартали в 
неравностойно положение с дипломи, инженери, които не са французи и мениджъри, 
както и да обучат мениджърите по управление на разнообразието. Те възнамеряват 
да създат смесени комисии, които да следят поощряването на многообразието и 
равенството и поискаха специално разрешение от публичната администрация да да 
използват  статистика и данни за наблюдение на признаците произход и многообразие. 
Този проект получи подкрепата на Министъра по социалното сближаване, който 
заяви, че ако до две години не бъде постигнат чувствителен напредък, той ще проучи 
възможността да се приемат нормативни актове, които да наложат практиките на 
назначаване, позоваващи се  на разнообразието.
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Накрая, с оглед на de facto недостъпността на висшите специализирани училища –  
елитни училища, специфични за френската система – за децата от изостаналите 
квартали поради елиминационния  аспект на системата за постъпване, Sciences-po 
(Висшето училище по политически науки)  е сключило споразумение за партньорство 
с училищата от тези квартали, за да се подберат техните най-добри ученици и да 
се създаде паралелна система за постъпване. Тази програма обхваща и други сходни 
“Големи университети”. 

 ÓÂÐÅÆÄÀÍÅ

Хората с увреждания се ползват от специална закрила в областта на заетостта 
от прилагането на членове L.323-1 до L.323-35 и R.323-1 до R.323-119 LC.  Те могат 
да работят в обикновена среда или в  защитена среда, включително в центрове за 
подпомагане на работата (ЦПР),  защитени цехове и центрове за разпределение на 
надомна работа. След приемането на закона, само  ЦПР ще запазят своето качество 
на защитена среда; защитените цехове ще се превърнат в приспособени предприятия 
и ще се включат в обикновената среда.

Законът за заетост на хора с увреждания 87-57 създава квотна система.  Съгласно 
раздел L.323-1 LC, всяка фирма с повече от 20 служители трябва да  наеме поне 6% хора 
с увреждания.  Новият закон създава сходно задължение за трите  клона на публичния 
сектор и увеличава санкциите в случай на неспазване. Въпреки това, работодателят 
може частично да изпълни това задължение, ако извърши следното:

  Подпише договор за доставка, възлагане или услуга със защитен цех, с център за 
разпределение на надомна работа или с център за подпомагане на заетостта (L. 
323-8 LC);

  приема хора с увреждания на курсове по професионално обучение (L. 323-8 LC);

  “прилага  браншово споразумение, фирмено или  друго споразумение, което 
предвижда изпълнението на годишна програма или на програма, обхващаща 
няколко години в полза на работници с увреждания, която трябва да предвижда 
план за заетост в обикновена среда и най-малкото едно от следните действия: 
план за интеграция в трудова среда и план за обучение; план за приспособяване 
на техническите средства; план за оставане във фирмата в случай на уволнение. 
Споразумението трябва да бъде одобрено от административната власт след 
получаване на  одобрение от регионалния комитет за хора с увреждания, жертви 
на война и свързани лица, по смисъла на L. 323-34” (L. 323-8-1 LC);

  плащане на вноска във фонда за развитие на реинтеграцията на пазара на 
труда на хората с увреждания (L. 323-8-2 LC),  размерът на която варира в 
зависимост от броя на служителите и усилията, полагани за хората с увреждане. 
В съответствие с член  12 от новия закон, вноската не трябва да надхвърля 600 
кратния размер на минималната надница на растежа (до 800 пъти, ако не са 
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назначени хора с увреждания).  Член 17 от закона предвижда създаването на фонд 
за хора с увреждания, който цели реинтеграцията на пазара на труда, споделен 
от трите публични власти и е еквивалентен на AGEFIPH.

Всяка година, всички частни работодатели (и работодателите от публичния сектор 
след приемането на новия закон), трябва да предоставят на Отдела по професионално 
обучение  към Департамента на труда декларация, която да доказва, че са изпълнили 
задълженията си (s. L 323-8-5 LC). Ако компанията не стори това, тя подлежи на 
глобата, посочена в раздел L. 323-8, плюс 25% (s. L. 323-8-6 LC).

Въпреки цената на задължението за наемане, Касационният съд, през май 2003,  реши, 
че работниците с увреждане не са задължени да разкриват своето състояние на своя 
работодател, тъй като разпоредбите, отнасящи се до наемането на хора с увреждания, 
са създадени единствено за тяхна закрила. Накрая, хората с увреждания се ползват 
от специална закрила в случай на уволнение с удължаване на срока за предизвестие, 
ако той не възлиза на поне три месеца (чл. 323-7 LC) и, от март 2004, те могат да се 
пенсионират по-рано при по-благоприятни условия. Законът  предвижда намаляване на 
определени възрастови граници и “изключения по отношение на обикновените правила 
за провеждането на състезателни конкурси”, провеждани от трите власти, “специално, 
за да се приспособи времетраенето и разпределението на тестовете  във връзка с 
физическото състояние на кандидатите ”.

 ÑÅÊÑÓÀËÍÀ ÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

По отношение на сексуалната ориентация няма проведена положителна мярка.

 ÐÅËÈÃÈß

Някои религиозни празници, които не са в календара на официалните празници, могат 
да се зачитат и да се заплащат в съответствие с колективните договори и обичаи: 
американската Коледа и празници , еврейските празници (Roch Hachanah and Yom Kip-
pour) и мюсюлманските празници (Aid el Fitr-Aid el Seghir, Aid el Adha-Aid el Kebir and El 
Mouled). 
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ÎÁÅÄÈÍÅÍÎ ÊÐÀËÑÒÂÎ

 Член 5 Директива 2000/43, Член 7 Директива 2000/78

Необходимостта от положителните мерки за преодоляване на исторически  шаблони на 
поставяне в неравностойно положение и изключване е призната от правителството на 
Обединеното Кралство поне от средата на 70те и е отразена в антидискриминационните 
закони, приети към този момент, а именно Закона за сексуалната дискриминация, 
Закона за расовите отношение и Закона за равнопоставена заетост (ЗРЗ) (Северна 
Ирландия) 1976. Доказателствата за бавен напредък и съпротива срещу промяната 
през 90те разкриха нуждата от по-строги мерки; една от тях беше решението да се 
наложат положителни задължения за равенство в публичния сектор във Великобритания 
и Северна Ирландия (виж по-долу).

Във Великобритания антидискриминационното законодателтсво позволява положителни 
мерки както следва:

 ÓÂÐÅÆÄÀÍÅ 

Законът за закрила на хората с увреждания от дискриминация  позволява дискриминацията 
в полза на хората с увреждания на основание на тяхното увреждане при наемането на 
работа, в професионалното и висшето образование и в достъпа до стоки, средства и 
услуги. За това не беше необходимо в този закон да се предвижда специфична разпоредба 
за положителните мерки, като тази в другите антидискриминационни закони, която 
действа като изключение от принципа на равно третиране. 

 ÐÅËÈÃÈß ÈËÈ ÂÅÐÎÈÇÏÎÂÅÄÀÍÈÅ –  ÑÅÂÅÐÍÀ ÈÐËÀÍÄÈß

Най-подробните разпоредби за положителни действия при назначаването се откриват 
във ЗРЗ.  В Северна Ирландия, където основната цела на законодателството за 
справедливо  назначаване от средата на 70те е преодоляването и/или компенсирането 
на историческата дискриминация и поставянето в неравностойно положение на 
католиците или на протестантите, не е изненадващо, че ЗРЗ и неговите предшественици 
са прилагани частично за тази цел. Член 4 от ЗРЗ дефинира ‘положителната мярка’:

“…мярка, предназначена да осигури справедливото участие в заетостта на 
членовете на протестантската или католическата общност в Северна Ирландия 
посредством следните средства:

a) приемането на практики, окуражаващи това участие;

б) изменението или преустановяването на практики, които могат  да доведат 
или довеждат до ограничаването или обезкуражаването на това участие.”
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Член 5 дефинира равенството във възможностите и предвижда в 5(5), че поощряването 
на равенството включва поощряването на положителните мерки. ЗРЗ изисква 
регистрацията на всички работодатели с 10 или повече работници и изисква от 
всички регистрирани работодатели да наблюдават състава на тяхната работна сила  
по отношение на принадлежност към католическата или протестантската общност, 
както и по отношение на половете. Комисията за равенство на Северна Ирландия 
(КРСИ) има право да извършва разследване, придружено от право да препоръчва или 
изисква от работодателите да извършват определени ‘положителни действия’  в 
посочен период от време. Член 73 декларира, че прилагането на ‘положително действие’  
при подбор, в случай на съкращавне на работни места, не е представлява неправомерна 
дискриминация.

Член 74 декларира, че действията, предприети от работодателите, агенциите по 
набиране на персонал или агенциите, предоставящи професионално обучение с оглед 
постигането на положително действия, не представляват неправомерна дискриминация. 
Член 76 предвижда, че при условие, че Комисията за равенство на Северна Ирландия 
(КРСИ) е предоставила своето одобрение, няма да представлява неправомерна 
дискриминация от страна на работодателя или на агенцията, предоставяща 
професионално обучение от името на работодателя, ако обучението е насочено към 
лица от определено вероизповедание (не само за католици или протестанти),  във 
връзка с наемането, в определено предприятие, в Северна Ирландия (които не са 
настоящи работници на този работодател), когато не съществуват лица от това 
вероизповедание, които да осъществяват тази работа в това предприятие или когато 
лицата от това вероизповедание са по-слабо представени от лицата, които вършат 
тази работа в това предприятие.

Тъй като приложното поле на ‘положителната мярка’ в ЗРЗ се прилага само по 
отношение на протестантите и католици и тъй като обучението по смисъла 
на член 76 се прилага само по отношение на определено предприятие, този много 
препоръчителен пакет от мерки не стига толкова далеч, колкото е позволен по силата 
на член 7, от Рамковата директива за заетостта. Рамковата директива в (чл.15(1)) 
предвижда особено изключение, което позволява положителните мерки при наемането 
в полицейските служби на Северна Ирландия.  Законът за полицията (Северна Ирландия) 
2000  изисква 50% от лицата, които се наемат в  полицейската служба на Северна 
Ирландия на обучение или като помощен състав, да бъдат католици и 50% да не са 
католици; тези мерки бяха въведени като част от отговора на правителството на 
доклада на Независимата комисия за полицията за Северна Ирландия и имат за цел да 
преодолеят историческата по-слаба представителност на католиците във важната, 
силно видимата и често противоречива обществена служба. Тези мерки ще изтекат 
на третата година от влизането им в сила, освен ако не бъдат експлицитно подновени 
посредством заповед на Държавния секретар, който се очаква да отчете напредъка за 
постигането на една по-широко представителна полицейска служба.
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ÐÀÑÀ – ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß È ÑÅÂÅÐÍÀ ÈÐËÀÍÄÈß

Законът за расовите отношения (ЗРО) позволява позитивно действие в следните 
случаи:

a) осигуряване на достъп на определена расова група до обществени услуги, 
свързани с тяхното образование, обучение и благосъстояние (ЗРО чл.35); 

б) предоставянето на обучение  или стимулирането на участието на лица 
от определена расова група по отношение на определена работа, когато 
принадлежащите лица към тази група са по-слабо представени от лицата, които 
осъществяват тази работа (ЗРО чл.чл. 37-38) и 

в) разрешават на профсъюзите, на организациите на работодателите или 
на професионалните организации да стимулират членуването на по-слабо 
представените расови групи (ЗРО чл.38).

ÑÅÊÑÓÀËÍÀ ÎÐÈÅÍÒÀÖÈß – ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß È ÑÅÂÅÐÍÀ ÈÐËÀÍÄÈß

Изключенията за положителните мерки са в Актовете, регламентиращи сексуалната 
ориентация (Постановление 26) Актовете на Северна Ирландия (Постановление 29) и 
са предвидени по следния начин:

(1) Нищо в Част  II или III  не превръща в незаконосъобразно действие, което е 
осъществено за или във връзка с -

 (a) предоставянето на хора с определена сексуална ориентация на достъп до 
учебни мероприятия, които ще ги направят годни за определена работа или

 (б) за стимулиране на хората с определена сексуална ориентация да се 
възползват от възможностите за осъществяване на определена работа, когато 
основателно се очаква от лицето, извършващо  действието, че то предотвратява 
или представлява компенсация за неравностойното положение, свързано със 
сексуалната ориентация, претърпяна от лицата с тази ориентация, които 
извършват тази работа или които има вероятност да поемат тази работа.

(2) Нищо в Част II или III не превръща в незаконосъобразно действие, осъществено 
от търговска организация по смисъла на постановление 15 в или във връзка с -

 (a) осигуряване на достъп до средствата за обучение, които подпомагат  
придобиването на квалификация за заемане на длъжност  от всякакъв вид в 
организацията за хора с определена сексуална ориентация или

 (б) стимулиране само на онези членове на организацията, които имат определена 
сексуална ориентация да се възползват от възможностите за заемане на 
такива длъжности в организацията, чрез което организацията основателно 
смята, че компенсира или предотвратява неравностойното положение, свързано 
със сексуалната ориентация, на лицата, които се намират в такова положение 
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поради своята сексуална ориентация и заемат такива постове или които има 
вероятност да ги заемат.

(3) Нищо в Част  II или III не превръща в незаконосъобразно действие,  осъществено 
от търговска организация по смисъла на наредба 15 за или във връзка със 
стимулирането само на лица с определена сексуална ориентация да членуват 
в организацията, когато организацията основателно смята, че действието 
предотвратява или компенсира неравностойното положение, свързано със 
сексуалната ориентация, претърпяна от лицата с тази сексуална ориентация, 
които са, или отговорят на изискванията да станат техни членове.

 ÐÅËÈÃÈß ÈËÈ ÂÅÐÎÈÇÏÎÂÅÄÀÍÈÅ–  ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß

Уреждането на религията и вероизповеданията (Постановление 25) включва разпоредби 
за положителни мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойното 
положение, свързано с религията или вероизповеданието по начин сходен на 
гореразгледаното уреждане на въпросите на сексуалната ориентация.

Най-важните мерки, осигуряващи положителните мерки за постигане на равенство във 
Великобритания, са въплътени в последното законодателство, задължаващо публичните 
власти да поощряват равенството. Най-подробно развити са разпоредбите в Закона 
за Северна Ирландия 1998 (ЗСИ), който (член 75 и анекс 9) изисква публичните власти 
от определен вид да осъществяват своите функции, като отчитат необходимостта 
да стимулират равенството във възможностите по девет отделни признака. Във 
Великобритания Законът за измение на Закона за расовите отношения 2000 включи 
в член 71(1) законовото задължение за всички публични власти, посочени или описани 
в Приложение 1A от него, при осъществяването на своите функции да отчитат по 
съответния начин необходимостта да се премахне незаконосъобразната расова 
дискриминация и да се стимулира равенството на възможностите и добрите отношения 
между лица от различни расови групи. Проектът на Закон за защита от дискриминация 
на хората с увреждания, който понастоящем се гледа от парламента, ще наложи 
сравнимо задължение върху публичните власти да поощряват равенството на хората 
с увреждане и правителството оповести плановете си да създаде подобно задължение 
по отношение на равенството на половете. Законът за заетостта от 1989  въведе 
законово изключение към изискването да се носи защитен шлем на строителните 
площадки от Сикхи, които носят тюрбани на тези площадки. Разпоредбите относно 
расовите и регилигозната дискриминация (reg.26) препращат към тази разпоредба 
и предвиждат, че прилагането на критерии или практика към сикхите, отнасяща 
се до носенето на  защитен шлем на строителната площадка, би представлявало 
незаконосъобразна непряка дискриминация, ако няма основания да се смята, че сикхите 
не биха носили тюрбан, когато са на площадката. Виж горното относно временната 
разпоредба в Закона за полицията на Северна Ирландия от 2000 за увеличаване на 
представителството на католиците в полицейската служба, която е позволена като 
особено изключение в Директивата за заетостта (чл.15(1)). 
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В Обединеното Кралство не съществуват квоти. Предишните квотни схеми се 
смятат за неуспех и бяха отменени от  Закона за закрила от дискриминация на хората 
с увреждания (ЗЗДУ). По същия начин не съществуват положителни мерки за хората с 
увреждания, така че въпросът за нарушаване на равното третиране не възниква.

Задължението за  “за разумно адаптиране на работната среда’  за работодателите, 
по смисъла на ЗЗДУ,  може да бъде разглеждано като позитивна мярка  на индивидуална 
основа по отношение на отделната личност. В допълнение, Министерството по 
заетостта и пенсиите, чрез своя Център за работни места плюс (обединява център за 
намиране на работа и социално осигурително бюро), подпомага определени позитивни 
мерки за хора с увреждания, които имат за цел да предотвратят или да компенсират  
неравностойното положение, произтичащо от увреждането. Основните ключови 
примери за това са:

  Между лица от различно вероизповедание, политическо убеждение, расова 
принадлежност, възраст, семейно положение, между мъже и жени, между лица с 
увреждане и здрави лица; и между хора с  и без  деца.

   Схеми за въвеждане в работата: изплащане на сума на работодателя за първите 6 
седмици от наемането при условие, че наемането трае 6 месеца; в изключителни 
случаи може да бъде плащано 13 седмици.

    Достъп до работа : предоставя практически съвет за подпомагане преодоляването 
на препятствията пред намирането на работа, които произтичат от увреждане 
и предоставя безвъзмездна помощ за по-високите разходи, свързани с наемането 
на работа, включващи: специални помощи или оборудване, приспособяване 
на помещения /оборудване, подпомагане пътуването до работното място, и 
помощник.

  Подготовка за работа: програма, която е индивидуално предоставяна с оглед 
подпомагането на хората с увреждания да се върнат на работа след дълъг период 
на боледуване или безработица.

  Нова сделка за хората с увреждания: доброволна програма, отворена за всеки, 
който получава помощи за увреждане или за увредено здраве; местни “агенции за 
намиране на работа”  ги подпомагат при намирането на работа и преминаване 
на подходяща работа.

  Данъчен кредит за хора с увреждания: плащане, което оценява средствата за 
хора, които работят най-малко 16 часа на седмица, страдащи от “умствено 
или физическо” увреждане, което ги поставя в неравностойно положение при 
намирането на работа.

   Помощи за хора с увреждания: без данъчна тежест за хора с увреждания, нуждащи 
се  от помощ, за да се грижат за себе си или имат проблеми с придвижването, 
или и от двете. Върху нея не се налагат данъци, не се проверяват средствата и 
се изплаща върху дохода, получаван по трудовото отношение.
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   Работна стъпка: предоставя подкрепа на работното място на хора с увреждания, 
които са изправени пред комплексни трудности при намирането и запазването 
на работа, но които могат да работят ефективно с подходящата подкрепа; тя 
дава възможност на хората с увреждане да работят 16 часа или повече в среда, 
която ги подкрепя.

ÊÈÏÚÐ

 Член 5 Директива 2000/43, Член 7 Директива 2000/78

Разпоредби относно положителните мерки съществуват в трите наскоро приети 
закона, които транспонират Директиви 78/2000 и 43/2000. Разпоредбите са насочени 
към законосъобразното предоставяне на различно третиране при определени 
обстоятелства, но всъщност за малко не постигат действителното прокарване на 
каквито и да са позитивни мерки.

Закон 59(I)/2004 прогласява за недискриминационно всяко различно третиране или 
въвеждането, или поддържането на специални мерки, които макар и пряко да изглеждат 
дискриминационни, имат за цел да предотвратят или да компенсират неравностойното 
положение, свързано с етническия или расов произход.

В същите рамки Закон 58(I)/2004 прогласява за недискриминационно всяко по-
благоприятно третиране при наемането на работа, въпреки че изглежда prima fa-
cie дискриминационно и има за цел предотвратяването или компенсирането  на 
неравностойното положение, дължащо се на расов или етнически произход, религия или 
вярване, възраст или сексуална ориентация.

Закон  57(I) 2004 за лицата с увреждания прогласява за недискриминационно всяко 
по-благоприятно третиране на работното място, което изглежда prima facie 
дискриминационно и има за цел да предотврати или компенсира неравностойното 
положение, свързано с увреждането. Същият закон предвижда, че принципът на равното 
третиране не противоречи на въвеждането или поддържането на разпоредби за 
закрилата на здравето и безопасността на работното място или на всички останали 
мерки, насочени към стимулирането на включването на хора с увреждания на пазара 
на труда.

 ÓÂÐÅÆÄÀÍÈß

Законът за публичното образованието,  с измененията му от Закон 180/1987, предвижда, 
че при заемането на първите длъжности в Общественото образование, лицата с 
увреждания се назначават в съответствие със съотношение, предвидено в Закона. В 
последствие тази разпоредба непряко беше обявена за противоконституционна след 
едно силно противоречиво решение на съда, което се основаваше на строгото и доста 
консервативно тълкуване на Конституцията, с което обяви за противоконситуционен 
закон, въвеждащ квотна система в полза на лицата, жертви на турската инвазия през 
1974.  Очаква се приемането на новото антидискриминационно законодателство да 
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възстанови прилагането на този закон, ако се обжалва решението, макар това да не 
се е случило до сега.  Трябва да се отбележи, че същата законова разпоредба, прилагана 
към жертвите на турската инвазия, която беше обявена за противоконституционна 
от гореспоменатото решение на съда, наскоро беше възстановена, като създава prima 
facie  случай на дискриминация на хората с увреждания.

Законът за наемане на  обучени слепи хора за телефонни оператори от 1988 предвижда, 
че при заемането на свободни места за телефонни оператори в обществена служба, в 
образованието и в полудържавните организации ще се отдава предимство на слепите 
кандидати, които отговарят на изискванията за служба и които са обучени оператори, 
а в случаите, когато липсват слепи кандидати, се отдава предимство на хора с 
увреждания при условията, предвидени в закона. Този закон доведе до назначаването на 
55 слепи лица и се смята от Панкипърската организация на слепите като значителна 
позитивна мярка, макар и да се отнася до ниско квалифицирана работа, при която 
лицата не могат да разкрият пълния си потенциал.

Законът за публичната служба 1/1990, предвижда, че при заемането на свободни места 
в публичната служба се отдава предимство на кандидатите с увреждания, които 
отговарят на изискванията за заемане на длъжността при условие, че Комисията, 
отговаряща за подбора смята, че са способни да осъществяват задълженията, 
произтичащи от длъжностната характиристика и че те не са по-малко квалифицирани 
или способни от останалите кандидати.

Законът за закрила на хората с умствена изостаналост 117/1989 и Наредбите за 
улиците и сградите No. 3322 30.4.99 предвиждат по-лесния и безопасен достъп на хората 
с увреждания до публичните места и сгради. Създаването на Закон за специалния фонд 
79(I)/ 1992 предвижда услуги и програми за възстановяване на хората с увреждания.

Законът за специалното образование на хората с особени нужди 1 13(I)/1999,  както 
и Законът за общественото подпомагане от 1991, гарантира минималния стандарт 
на живот за всички лица, пребиваващи в Кипър легално. Законът се прилага към всяко 
лице, чиито възможности не могат да покрият неговите основни и особени нужди, 
дефинирани в закона. В същото време, този закон включва специални разпоредби за 
хората с увреждания, възрастните хора, семействата с четири или повече деца и 
лицата, които са останали без покрив в страната.

На практика квотите за наемане на хора с увреждания в администрацията не се спазват 
напълно, но има известно увеличение на нивото на заетост на хора с увреждания в 
този сектор. Не съществуват положителни мерки по отношение на млади и стари 
работници или хора, засегнати от дискриминация въз основа на признаците расов 
или етнически произход, религиозни убеждения или вероизповедание, или сексуална 
ориентация.

Законът за хората с увреждания N.127 (I)/2000 предвижда набор от права за хората 
с увреждания и мерки по прилагане. Тези права включват правото на независим 
начин на живот, пълен достъп до общността и равенство на участието в 
икономическия и социален живот на страната (чл.4(1)). В допълнение, чл.4(2) от 
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Закона предвижда: “Без да се нарушава общия смисъл на алинея (1), лицата с 
увреждания имат следните права: (a) навременно установяване и поставяне на 
диагноза на увреждането; (б) лична подкрепа с помощно оборудване; (в) достъп 
до жилищно настаняване, улици, сгради и общо до естествената природа и 
публичните средства на транспорт; (г) достъп до подходящо образование, 
съответстващо на техните нужди; (д) достъп до информация и комуникация 
със специални средства, когато е необходимо, особено за определени групи 
лица със сензорни увреждания; (е) услуги за социален и икономически достъп 
до професионална оценка и ориентиране, професионално обучение на открития 
пазар на труда; (ж) достоен начин на живот, когато е необходимо чрез финансово 
подпомагане и социални услуги; (з) създаването на личен и семеен живот; (и) 
участие в културни, социални, спортни, религиозни и увеселителни дейности.”

Законът за хората с увреждания също предвижда в чл.4(2)(a) мерки за създаването 
на възможности за наемане “(i) въвеждането на схеми по заетостта на хора 
с увреждания, които стимулират работодателите, които се определят от 
разпоредби в съответствие с броя на служителите или бизнес цикъла на 
предприятието;

и (ii) създаването на работни места в правителствения, полу-правителствени 
и широкия публичен сектори, които да се заемат изключително от хора с 
увреждания;”

Съществува определен брой други мерки e 4-(б) “промяна на работното място, 
когато е възможно, на лице с увреждане в същото предприятие, в което е настъпило 
увреждането по време на работа в него; (г) специална закрила срещу уволнение ”; и 
(д) “въвеждането на специални схеми за назначаване в публичния и частния сектор 
посредством предоставянето на икономически стимули.”

Съществуват и други допълнителни мерки на позитивно действие, предвидени в 
Закона за държавната служба (1/1990), които позволяват на органа да предпочете лице 
с увреждане, когато това лице притежава необходимата квалификация.

Законът за хората с увреждания No 127(I)2000 препраща, inter alia, към правото на 
достъпни сгради и улици и достъпа до информация и комуникация посредством 
специални средства и ги определя като “основни права ”, но не е предвиден механизъм 
за прилагане и не е указано кой е задължен да прилага тези права. Същият закон 
предвижда, че неспазването на тези задължения, гарантиращи, inter alia, използването 
на специализирани средства, инструменти и облекчения там, където се предлагат 
услугите, като училища, болници, клиники и “сходни места”, представлява дискриминация. 
Въпреки това, въпросът с достъпа до съдилищата за лица с увреждания, под формата 
на физически достъп, предоставяне на документи на езика на Брайл, жестомимичен 
превод или други не е адресиран и е съмнително, че тези разпоредби създават каквото 
и да е било задължение по отношение на гарантирането на пълен достъп.



37

ÌÈÍÈÌÀËÍÈ ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß

Равенство в третирането се изисква по отношение на останалите граждани на 
Републиката при предоставянето на стоки, средства или услуги. При дефинирането на 
това понятие, “по-неблагоприятното третиране” представлява дискриминация, когато 
то:  (a) засяга основание, отнасящо се до увреждането на лицето и това основание не 
е приложимо към друго лице; и (б) не е оправдано.

Минималните изисквания включват разпоредби, в които, по дефиниция, определени 
практики не представляват равно третиране на хора с увреждания и се налага 
строга отговорност.  Тези ситации включват: (a) отказ от предоставяне на услуги; 
(б) предоставянето на услуга с по-ниско качество; (в) предоставянето на стоки и 
услуги при по-неблагоприятни условия; (г) неуспеха да се модифицират услугите или 
средствата, които правят техното използване невъзможно или необосновано трудно  
от лице с увреждане. Тези модификации могат да засягат: (i) създаването на подходящи 
средства за достъп и за удобно и безопасно използване на услугите; (ii)  използването 
на специални средства, инструменти или лица с връзка с и информиране на определени 
категории лица с увреждания; (iii) използване на специализирани средства и инструменти  
в специални области на предоставяне на услуги като училища, болници, клиники или 
сходни области.

По смисъла на член 7 (1),  публичните транспортни средства или определен брой от 
тях трябва да бъдат подходящо модифицирани за безопасно качване и транспортиране 
на хора с увреждания, включително от хора, ползващи колички.

В допълнение, член 8 (1) изисква от компетентните правителствени органи в кратък 
период от време да преминат към инсталирането на подходяща система за телефонни 
услуги, която подпомага лица със слухово увреждане или с други увреждания на сетивата 
или на речта, които да общуват чрез телефонна система по начин съответстващ 
на този, по който това се прави от хората без такива недостатъци; (2) трябва 
да съществуват средства за телекомуникации достъпни за хора с увреждания, 
включително за хора, използващи инвалидни колички; (3) телевизионните станции 
трябва да приемат правила за излъчване на своите предавания по такъв начин, че да 
бъдат разбирани от глухи хора.

 ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÈ ÇÀ ÄÎÁÐÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Някои от най-важните инициативи, които се осъществиха в Кипър през 2004 
включват:

Национален план за заетост в Кипър 2004-2006

Кипърският национален план за действие в областта на заетостта беше създаден от 
Министерството на труда и социалното осигуряване по смисъла на член 128, алинея 3 
от Договора за ЕО и в рамките на Указанията по заетостта, приети от Европейския 
съвет, и Указанията за разширената икономическа политика. За подготовката на този 
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План беше създаден постоянен Комитет, който включваше представители от редица 
ведомства, а  социалните партньори бяха поканени да представят становищата си 
по него.

Указание 7 от Националния план за заетостта 2004-2006, озаглавен “Стимулиране на 
интеграцията и борбата с дискриминацията на хората в неравностойно положение 
на трудовия пазар”, е единственият раздел, които се занимава с въпросите на 
дискриминацията и мълчи по отношение на мерките за борба с дискриминацията въз 
основа на расов или етнически произход, които Планът изобщо не разглежда.  Мерките 
за стимулиране на премахването на социалното изключване са общи и не се фокусират 
върху която и да е била група в частност, въпреки че се предвиждат специални 
разпоредби, окуражаващи хората с увреждания да встъпват на пазара на труда.

ÕÎËÀÍÄÈß

 Член 5 Директива 2000/43, Член 7 Директива 2000/78

Общият закон за равно третиране и Законът за закрила на хората с увреждания от 
дискриминация предвиждат изключение  (формалния подход към равенството!) по 
отношение на положителните мерки. Реципрочното изключение не е предвидено в 
Закона за борба с възрастовата дискриминация.

Това е отразено в член 2(3) (Измененията в член 2(3) от Общия закон за равно 
третиране бяха провокирани от Директива 2000/43/ЕО по отношение на признака 
‘раса’. Измененията за ‘пол’  не се основават на тази директива). Положителните мерки 
за жените се основават на член 141(4) от Договора за  ЕО) и на Общия закон за равно 
третиране. Не се прилага изключението за позитивни мерки към признаците ‘религия 
/вяра’ и  ‘сексуална ориентация’ (възможността за мерки за позитивно действие за 
жени  и лица, принадлежащи към расови малцинства, съществуват от приемането 
на закона през 1994).  Направените измения служат единствено за привжедането в 
пълно съответствие на холандските разпоредби с  условията за позитивни мерки, 
предвидени в Директива 2000/43).

 Член 2(3),  след неговото изменение, налага следните условия пред позитивните мерки 
и политики:

1.  Инициативата трябва да е специална мярка; 2. мярката трябва да предоставя 
преференциално положение на жените или на хората, принадлежащи към 
етническите малцинства; 3. мярката трябва да е насочена към премахването 
или ограничението на фактическите неравенства; 4. трябва да съществува 
пропорционална връзка между мярката и преследваната цел.  Този последен 
елемент не се изисква от Директива 2000/43. Холандската дефиниция  оставя 
по-малко място за политики и програми за положителни мерки, тъй като не 
позволява мерки, които имат превантивни цели в допълнение към отстраняването 
или намаляването на  изоставането.
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 Накрая, наблюдава се следното. През 1998 влезна в сила Законът  за стимулиране 
на заетостта на етническите малцинства (Wet Stimulering Arbeidsdeelname Min-
derheden: Wet Samen). Този закон задължи работодателите да  наемат работници 
в такъв процент от работната сила от етническите малцинства, който е 
приблизително равен на техния процент  в региона. Действието на този закон 
изтече на 31  декември 2003.

2.  Член 3(1), буква ‘c’ от Закона за защита от дискриминация на хората с 
увреждания предвижда изключение от забраната за разграничение по смисъла 
на този закон. Същото обяснение, като по-горното, се прилага и тук. Член 3(1), 
буква ‘б’,  предвижда възможността за подпомагащи социални мерки за хората 
с увреждания. За разлика от ‘позитивните мерки’,  тези мерки не са ‘ограничени 
във времето’.  Холандското правителство  в последните години въведе мерки 
за подпомагане, които имат за цел реинтеграцията на хората с увреждания 
в обществото. Законът от 1998  за реинтеграция на хората с увреждания в 
областта на заетостта (Wet op de (Re)integratie Arbeidsgehandicapten, по-нататък: 
REA), е от особена важност. Този закон цели създаването на единен набор от 
мерки, които способстват (ре)интеграцията ‘хора с увреждания от работното 
място” на пазара на труда.  Средствата за постигане на тази цел се състоят 
най-вече във: по-бързото изплащане на разходите (свързани с (ре)интеграцията) 
на работодателите; гъвкаво прилагане на квалификациите и намаляване на 
риска за работодателите. Предвижда се възможност за създаване на квота, т.е. 
задължение за работодателите да наемат определен брой ‘хора с увреждания’. 
Въпреки това, тази възможност не е използвана. Законът също има за цел да 
постигне ясно разпределение на отговорностите между различните  актьори, 
участващи в (ре)инграцията.

По същество законът се стреми да намали или да преустанови възраженията на 
работодателите пред наемането на хора с увреждания.

ØÂÅÖÈß

 Член  5 Директива 2000/43, член 7 Директива 2000/78

Законите от 1999, забраняващи дискриминацията в работния живот въз основа на 
признаците етнически произход, религия или вероизповедание, сексуална ориентация и 
увреждане не предвиждат изрично позитивни мерки под формата на преференциално 
третиране, т.е. като изключение от забраните за дискриминация.

Въпреки това, Законът срещу етническата дискриминация от 1999  съдържа правила 
за ‘активните мерки’. От гледна точка на правото на ЕО тези мерки също попадат в 
обхвата на положителните мерки  в широкия смисъл на понятието. Законът изисква 
работодателите да осъществяват целенасочена работа за активното поощряване на 
етническото многообразие в трудовия живот. Целта на мерките е да се поощряват 
равните права и да се повишава осъзнатостта сред работодателите за ползите от 
етническото многообразие.  Областите, в която тези мерки трябва да се вземат, 
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са условията на труд и наемането на служител, например, при обявите за работа. Не 
съществува съдебна практика, която да ни ръководи по отношение на границиите на 
тези мерки.

В допълнение, що се отнася до хората с увреждания, забраната в Закона от  1999 
е ‘асиметрична’. Законът не защитава здравите от дискриминация. Понастоящем 
законът разрешава положителните мерки за хората с увреждания. В други области 
на трудовото право, както и в нормативните актове в областта на трудовия 
пазар, съществуват определени специални мерки за хората с увреждания във връзка 
със заетостта. Тяхната цел е пряко или непряко да компенсират неравенството, 
свързано с увреждането. В някои случаи, например, се субсидират надниците. Лицето 
може също да има право на определени мерки за подкрепа, за да възстанови своята 
работоспособност.

Тези мерки се регламентират от Закона за общото социално осигуряване (lagen 
(1962:381) omallmän försäkring). От работодателите се изисква да поддържат добра 
работна среда, което означава не само физическите аспекти, но и психо-социалните. 
Това означава, че определено приспособяване трябва да се осъществи по отношение 
на работниците с увреждания. Това също може да се отнася до физическия достъп 
до работното място. Тези  проблеми се уреждат в Закона за работната среда (Ar-
betsmiljölagen (1977:1160) и Постановлението за работната среда (rbetsmiljöförordnin-
gen (1977:1166).

Законът за университетите от 2001  не позволява позитивните мерки в смисъла 
на точно преференциално третиране. Въпреки това, тъй като Законът за защита 
от дискриминация от 2001 съдържа правила за активните мерки по отношение на 
признаците, обхванати от него, например, пол, етническа принадлежност, религия 
или вяра, сексуална ориентация и увреждане, университетът, в рамките на своите 
дейности, провежда  ориентирана работа за активно поощряване на правата на 
равенство на студентите, независимо от тяхната принадлежност към някоя от 
защитените групи. От университетите се изисква също да предотвратяват и 
прекратяват поведение, което нарушава достойнството, ако поведението е свързано 
с етническа принадлежност, т.е. етнически тормоз. Университетите следва да 
приемат планове за тази цел всяка година.

Законът за забрана на дискриминацията от  2003 на места позволява преференциално 
третиране.  Разпоредбите, забраняващи дискриминацията на основание етническа 
принадлежност, сексуална ориентация и увреждане на пазара на труда (обучение, което 
не е свързано със заетостта и т.н.), изрично декларира, че забраната за дискриминация 
не се прилага към мерките, които имат за цел да поощряват равните възможности, 
независимо от етническата принадлежност.

Що се отнася до дискриминацията, основана на пол, въпреки това, има изрична 
възможност за положителни мерки в шведското национално право. EOA съдържа 
правила за сътрудничество (Разд. 2) и активни мерки (Раздели 3-14), както и забрана за 
дискриминация (Раздели 15-21). Раздел 15 съдържа забрана за пряка дискриминация, както 
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и правило, което разрешава позитивните мерки: ‘Забраната на пряката дискриминация 
не се прилага, ако това третиране е елемент от усилията да се поощри равенството 
в работния живот и не включва приложението  на принципа за заплащане на еднакъв 
труд или на труд с еднаква стойност’.

Националният закон не предвижда квоти за хората с увреждания.

ÈÑÏÀÍÈß

 Член 5 Директива 2000/43, Член 7 Директива 2000/78

Принципът на “позитивните мерки”  има своето основание в конституцията на Испания: 
член 14 прогласява равенството пред закона, без да допуска дискриминация, на което и 
да от основанията в Конституцията, докато член 9.2 изисква от публичните власти 
да поощряват  “условията,  които гарантират свободата и равенството на лицата и 
на групите, които те формират, да бъдат действителни и ефективни”.

Положителните мерки, изисквани от член 9.2, не трябва да се разглеждат като 
“законово изключение”, а като гаранция, че принципът на равенство е ефективен. В 
тази връзка Конституционният съд нееднократно е потвърждавал, че позитивните 
мерки не представляват дискриминация. Напротив, Съдът е тълкувал тези действия 
на публичните власти за премахване на изоставането на определени социално 
маргинализирани групи като необходими, като ангажимент към равенството, когато 
то е правилно разбрано.

Позитивни мерки съществуват в трудовите, образователните и други разпоредби 
след приемането на испанската конституция през 1978.

В областта на заетостта Законът за работниците (чл. 17.2) предвижда, че 
Парламентът може да регламентира  мерките, с които предвижда “изключенията, 
резервите и преференциите” при заетостта на определени групи в неравностойно 
положение на трудовия пазар. И (чл. 17.3), че правителството “може да предвижда 
резерва. Продължаващи мерки или преференции в заетостта”.

В областта на образованието Законът за образователната система (Ley Orgánica 
General del Sistema Educativo) от 1990 предвижда, че “За да бъде ефективен принципът 
на равенство при упражняването на правото на образование, властите разработват 
компенсаторни действия, насочени към лицата, групите и регионите в неблагоприятно 
положение и предоставят необходимите икономически ресурси” (член 63).

В Закон 62/2003 (който транспонира директивите) са предвидени три члена (30, 
35 и 42), които развиват позитивните мерки. Член 35 в областта на заетостта и 
професията по отношение на всички признаци от директивите предвижда, че “с оглед 
на осигуряването на пълно равенство въз основа на расов или етнически произход, 
религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация, принципът на 
равенството не забранява поддържането или приемането на специални мерки в полза 
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на определени групи, за да предотврати или да ги компенсира за неравностойното 
положение, в което се намират ”. Член 42 предвижда, че “колективните договори могат 
да включват мерки, насочени към борба с всяка форма на дискриминация в заетостта, 
да стимулират равенството на възможностите и да предотвратяват  тормоза на 
основание на расов или етнически произход, религия или вяра, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация ”.

Член  30 от същия закон препраща към различните сфери на заетостта, включени в 
Директива 2000/43, на основание расов или етнически произход и предвижда, че: „За 
да осигури пълно равенство, независимо от расов или етнически произход, принципът 
на равното третиране не препятства поддържането или приемането на специални 
мерки, от които да се ползват определени групи, предназначени да предотвратят или 
да отстранят всяко неравенство, което претърпяват в резултат на своя расов или 
етнически произход.”

В областта на уврежданията се предвижда широк кръг от позитивни мерки след 
прилагането на Закон 13/1982 за интеграция на хората с увреждания. Неговата цел (чл. 
38) е  пълната личностна реализация и социална интеграция на хората с увреждания, 
предоставянето на необходимото подпомагане и закрила на хората с тежки увреждания, 
забраната на дискриминация на основание увреждане и предоставянето на квотна 
система и на други действия в полза на интеграцията в областта на заетостта 
на хората с увреждания. Конституционният съд (269/1994, октомври 1994) е признал 
правомерността на запазването на квота за хората с увреждания при подбора на 
работници.

Закон 51/2003 от 2 декември за равенството на възможностите, антидискриминацията 
и всеобщата достъпност на средата за хората с увреждания предвижда серия от 
позитивни мерки за борба с дискриминацията, чиято жертва са хората с увреждания 
(чл. 8):

“1. Позитивни мерки са тези форми на специфична подкрепа, които имат за цел да 
предотвратят или да отстранят  неравенството или особените трудности, 
пред които се изправят хората с увреждания при встъпването им и участието 
им в различните области на политическия, икономическия, културния и социален 
живот, докато се справят с различните видове и степени на увреждане.

2. Публичните власти приемат допълнителни положителни мерки за хората с 
увреждания, които обективно търпят по-голяма степен на дискриминация или 
по-малко равенство на възможностите като жените с увреждания, хора с тежки 
увреждания, хора с увреждания, които не могат да се представят или онези, 
които търпят по-голямо социално изключване поради своите увреждания, както 
и за хората с увреждания, които живеят в селска среда.

3. В допълнение, в рамките на официалната политика за закрила на семейството, 
публичните власти приемат специални положителни мерки по отношение на 
семейства, в които има хора с увреждания.”
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Член  9 от този Закон сочи съдържанието на положителните мерки на основание на 
увреждане, които могат да се състоят в: 

  Допълнителна подкрепа

  Икономическа подкрепа

  Техническа подкрепа

  Лично подпомагане

  Специализирани услуги

  Специално подпомагане и услуги за комуникация

ÏÐÀÂÈËÀ, ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÈËÈ ÏÎ-ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÈ ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

Тези мерки са минималните разпоредби, не засягащи другите мерки, които могат 
да бъдат създадени от Самостоятелните общности в областите на тяхната 
юрисдикция.

Законът (в чл. 12-16) предвижда мерки, които стимулират равенството заедно с 
положителни мерки, имащи за цел политиката на сравнение, част от които са:

  Мерки за събуждане на чувствителността; 

  Мерки, гарантиращи, че административните програми съблюдават положението 
на хората с увреждания;

  Мерки за въвеждане на иновации и техническо развитие;

  Участие на организацията на хората с увреждания;

  Планове и програми за достъпност и анти дискриминация.

Законът предвижда три системи за интеграция на работното място на хора с 
увреждания: a) интеграция в редовната професионална система, като системата е 
преференциална; б) заетост в Специални професионални центрове, когато работникът 
надхвърля определена степен на увреждане (увреждане над 33%); и в) професионални 
центрове, в които, поради степента им на увреждане, не могат да постъпят в нито 
една от другите системи.

При интеграцията в редовната професионална система съществува подпомагане 
на различни мерки, които могат да бъдат описани като положителни мерки или като 
такива, в които съществуват наченки на обратна дискриминация:

Квотна система (работната сила в публичните и частните компани с 50 или повече 
служители трябва да включва най-малко 2 процента хора с увреждания):

1.  Безсрочни договори:

 a. субсидии (помощ от 3,900 евро за компаниите за всеки безсрочен договор);
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 б. бонуси във вноските за социално осигуряване (намаляване на вноските на 
компаниите за социално осигуряване); 

 в. подпомагане на професионалното обучение;

 г. бонуси за адаптация на работни места (субсидии за подпомагане на работни 
места);

 д. данъчни мерки;

2. Временни договори:

 a. намаляване, в сила до 1992, или предоставяне на бонуси при вноските за 
социално осигуряване.

Специалните центрове за заетост са за хората с повече от 70% увреждане,

и второ, имат за своя цел: 

 a) продуктивната работа, редовното участие на пазара; 

 б) осигуряването на хората с увреждания на платена работа, като услуги за 
възстановяване и социална интеграция; и 

 в) интеграцията на максимален брой хора с увреждания в нормалната работна 
среда.

Хората, които могат да бъдат интегрирани посредством тези центрове, са с 
увреждане в размер равен на или по-висок от 33%, което означава, че са с намалена 
работоспособност в същия размер.

Целта на Професионалните центрове е социалната и личната интеграция на хората 
с увреждания, чиято способност остава под границите, позволяващш използването на 
формулата на Специалните центрове за заетост.

Законът предвижда задължението на фирмите, публични и частни, в които работят 
повече от 50 работници, да наемат 2% лица с увреждания. Въпреки това, поради 
продължаващото неспазване на това задължение, бе прието Постановление 27/2000 
от 14 януари за Алтернативните мерки за спазването на квотата в полза на хората 
с увреждания. Това правило предвижда два типа заместващи мерки на споменатите 
квоти: a) възможността за сключване на договори за доставка на стоки и услуги 
със Специалните центрове за заетост; б) парични дарения в полза на фондациите и 
асоциациите в обществена полза, които имат за цел, между другото, стимулирането 
на интеграцията на хората с увреждания.

Тази квота за заетост на  хората с увреждания се прилага по същия начин и към 
публичната администрация в Закон 39/1984 от 2 август, се предвижда “При 
предлагането на места в публичната администрация се прилага квота от не по-малко 
от пет процента от свободните места, които следва да бъдат заети от хора с 
увреждане, чиято степен на увреждане е равна или по-висока от 33 процента, с която 
да се достигнат прогресивно двата процента ефективно от всички длъжности в 
държавната администрация, след преминаване на тест за подбор и към този момент те 
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удостоворят нивото на увреждане и съвместимостта с длъжностната характеристика 
за съответната функция, като така те се уреждат на законодателно равнище” (Този 
закон беше развит с Постановление 2271/2004, регламентиращо достъпа до публична 
заетост и предоставянето на длъжности за хората с увреждания. Това постановление 
изрично споменава Директива 2000/78).

Законът не предвижда специални субсидии за ниска производителност на работник с 
увреждане, с интегрирано увреждане в редовната професионална система, но предвижда 
субсидия в размер на 50% от минималната надница в случай на Специалните работни 
центрове.

Достъпността понастоящем създава много проблеми: съществуват много 
неприспособени публични и частни сгради и много публични и частни услуги не са 
адаптирани към нуждите на определени групи граждани, както и не се предоставя 
информация на Брайл и на езика на глухонемите.

 “Първият национален план за достъпност 2004-2012”, приет на 25 юли 2003, понастоящем 
се изпълнява. Този план представлява стратегическа рамка за действия, имащи за цел 
да гарантират, че новата среда, продукти и услуги, са достъпни за най-широк кръг от 
граждани (Дизайн за всички) и че вече съществуващите са подходящо приспособени. 
Целите на плана са следните:

1.  Да включи модела на Дизайн за всички и неговото прилагане в новите 
продукти, среда и услуги. Да разпространява информация и за прилагането на 
достъпността.

2. Да въведе достъпността като основен критерий за качество в публичното 
управление.

3. Да създаде пълна и ефикасна регулаторна система за достъпност.

4. Да приспособи средата, продуктите и услугите към критериите на Дизайн за 
всички постепенно и балансирано.

5. Да стимулира достъпността на новите технологии.

За тази цел бяха приети 18 стратегии и бяха приложени посредством 58 специфични 
действия. Въпреки че Първият план има продължителност от 9 години, той се  разделя 
на три периода от по три години. Първият период обхваща 2004-2006.

В този контекст, на 12 юли 2004 беше подписано Споразумение за сътрудничество 
между Министерството на труда и социалните работи и Фондация ONCE за 
сътрудничество  в областта на социалната интеграция на хората с увреждания с 
оглед разработването на всеобща програма за достъпност.
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ÁÅËÅÆÊÈ

  1. Виж т.нар. закони на Джим Кроу от края на 19ти и първата половина на 20ти век в 
САЩ, с които се отнемат много от привилегиите, предоставени на тъмнокожото 
население на южните щати след Гражданската война. Така на чернокожите 
граждани на южните щати се отказва достъп до обществени заведения, училища, 
градини, и т.н., въвежда се институционализираната сегрегация, ограничават се 
работодателите при наемането им на работа и като им се предоставя право 
единствено на ръчен труд.

  2. Това се извършва с Постановление 11246, по-късно изменено от Постановление 
11375. С него се забранява на федералните изпълнители на обществени поръчки, 
както и на техните подизпълнители да дискриминират всеки свой работник или 
кандидат за работа поради неговата раса, кожа, цвят, религия, пол или национален 
произход. Постановлението изисква от тези изпълнители да предприемат 
положителни мерки, за да гарантират наемането на слабопредставените 
кандидати и че работниците се третират, без да бъдат  непряко дискриминирани. 
Постоновлението изрично изисква определени организации, получаващи федерални 
средства да осъществят положителни действия, за да се увеличи заетостта 
на членовете на посочени расови и етнически групи и на жените. Всяко 
организация с петдесет или повече служители и с приход, надхвърлящ $50,000 
от един единствен федерален договор в рамките на една година трябва да има 
писмен план за положителни мерки. Този план трябва да включва цели и график за 
постигане на пълна заетост на жените и на членовете на расовите малцинства 
чрез квоти, основани на анализа на текущото състояние на работната сила, 
сравнена с общото наличие на пазара на труда на жени и на членове на расови 
малцинства.

 Член 717 от Глава VII от Закона за гражданските права от 1964 и Член 501 от Закона 
за възстановяване от 1973 изисква от всички федерални агенции да въведат 
програми за положителни мерки за равни възможности на всички федерални 
служители.

  3. Този  “ревизиран план от Филаделфия “ допринесе “действието за подпомагане” да 
означава преференциално третиране на групи, а не на отделни лица, решението 
на Върховния съд по делото Griggs vs. Duke Power Co.  от 1971 бе в негова подкрепа. 
Въпреки това се стигна до протести за “обратна дискриминация “.

  4. От 1960 до 1995, според данните от Формата на реката на Уйлям Дж. Боуен и 
Дерек Бок, процентът на афроамериканците на възраст между 25–29, които са 
завършили колеж, е нарастнал от 5.4 до 15.4%, процентът на черните в правните 
факултети е нарастнал от под 1% до 7.5%, и процентът на чернокожите в 
медицинските факултети се увеличил от 2.2% до 8.1%.
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  5. През 1980 докладът на Комисията потвърждава практиката на положителните 
мерки по смисъла, на които на членовете на низшите касти (известни като Другите 
изостанали класи и описаните касти и племена), се предоставя изключителен 
достъп до определена част от правителствените постове и в обществените 
университети и препоръчва изменения в тези квоти, увеличавайки ги от 27% 
до 49.5%. Така остават свободни 50% от местата. Докладът, разпространен 
през 1980, е източник на голямо противоречие и неговото прилагане през 1990 
се приема за основната причина за оставката на Министър-председателят на 
Индия Вишванат Сингх.

  6. Докладите за всички 25 държави-членки се намират на официалната страница на 
Европейската комисия на адрес http://europa.eu.int/comm/employment_social/funda-
mental_rights/policy/aneval/legnet_en.htm#coun
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Äîáðè ïðàêòèêè 
íà ïðèîáùàâàíå â Áúëãàðèÿ

ÊÀÏÊÀ ÏÀÍÀÉÎÒÎÂÀ, ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ ÓÑ 
ÍÀ ÔÎÍÄÀÖÈß “ÖÅÍÒÚÐ ÇÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌ ÆÈÂÎÒ”

ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ

Изучаването на добрите социални практики е инструмент, доказал своята 
пригодност за развитие и усъвършенстване на политики в сферата на уврежданията, 
още повече, когато страната се намира в процес на преход от всеобщо държавно 
присъствие към споделяне на държавните ангажименти с други субекти – частни 
фирми и неправителствени организации. В България преобладаващото мнозинство 
добри практики са инициирани – не само като идеи, но и като реализация – от 
неправителствени организации с чуждестранно финансиране. Този факт сам по себе 
си говори за заимстване на изпробвани в други страни решения – едва ли някой донор 
би финансирал дейности, които не познава изобщо – но също така и за известна 
адаптация към българските условия, т.е. за решения, които са приложими в по-широк 
мащаб. 

Такъв е случаят с приобщаващото образование, дневните центрове за деца с 
увреждания, транспортното обслужване „от врата до врата” и много други. Някои 
примери са насочени към цялостна промяна на системите, в които функционират, други 
– към подобряване качеството на облужване. Ценното във всеки един от тях обаче 
е, че създават условия за реален избор на гражданите с увреждания: при наличие на 
подходяща среда в общообразователното училище и дневен център в града родителят 
на дете с увреждане може да ползва услугите на една от двете форми или на двете 
едновременно, с което само се подпомага равитието на детето. По същия начин, при 
наличие на достъпен транспорт, човекът с увреждане може да ползва градските возила 
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или да заяви специализирана услуга (хората без увреждания ползват усулгите както на 
градския транспорт, така и на таксиметровия превоз). И не на последно място по 
важност, достъпната и приобщаваща среда гарантира, че хората с увреждания могат 
да упражняват своите човешки права по собствена воля и избор. 

За съжаление съществуващите на Запад добри практики в заетостта на хора с 
увреждания не намират „експериментална база” у нас, тъй като българските политики 
в тази сфера са насочени предимно към намаляване на безработицата, в това число 
и сред хората с увреждания, или към самонаемане. Публични ресурси се предоставят 
за стимулиране на работодателите да наемат хора с уреждания чрез субсидирани 
работни места или на база бизнес-проекти, предлагани от самите хора с увреждания 
(самонаемане). Практиките на подкрепа за човека с увреждане на работното място, 
като например асистент или социален работник, за адапатиране към работната среда, 
транспорт за сметка на държавна/общинска служба и пр., все още не са нормативно 
регулирани в България. 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Образованието е ключов сектор от публичните услуги и изисква всички граждани да 
имат свободен и равен достъп до неговите постижения. Световната практика е 
доказала, че специализираните, сегрегирани форми на обучение на децата с увреждания 
генерират ниско качество на знания и умения, трайна изолация и ниска пригодност за 
наемане на пазара на труда в зряла възраст. Опитът от дълги години застъпничество 
и лобиране за включване на децата с увреждания в общия образователен процес и 
техните родители, основен двигател на битката за равнопоставеност, доказва, че 
приобщаващият подход към децата с увреждания дава по-добри резултати за всички 
деца, а е и в хармония с приниципе на Конвенцията на ООН за правата на детето. 
Нещо повече,  доказано е, че поддържането на специални училища, при отсъствие на 
подходяща среда в масовите училища, е дискриминация на децата с увреждания, която 
международното право, както и много национални законови уредби, забраняват. 

В България приобщаващото образование е частично уредено със Закона за народната 
просвета, но все още липсват подзаконовите нормативни документи за практическото 
му въвеждане в училищата. Въпреки тази ситуация, множество училища в страната 
започнаха да практикуват приобщаващо образование, проявявайки творчески подход 
за намиране на индивидуални решения за всяко дете, пригаждайки физическата среда 
в училището, работейки с децата без увреждания и техните родители. Причина за 
подобно развитие на нещата е голямата активност на множество неправителствени 
организации, които не спират да обясняват предимствата на приобщаващото 
образование и да предлагат варианти за неговото прилагане в организацията 
на учебния процес. Такива организации са „Спасете децата” – Великобритания (с 
представителството си в София), „Всяко дете” – България, асоциация „Родители”, 
Център за независим живот и много други.  
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 1. ÈÍÄÅÊÑ ÇÀ ÏÐÈÎÁÙÀÂÀÍÅ – ÅÄÍÀ ÁÐÈÒÀÍÑÊÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ, ÄÎÁÐÀ È ÇÀ 
ÁÚËÃÀÐÈß 

В усилията си да улеснят педагогическия и ръководен персонал на училищата, група 
британски експерти заедно с родители на деца с увреждания, през последните 
двадесетина години са разработили инструмент за приобщаващо управление на 
училищните процеси. Нарекли са го Индекс за приобщаване, защото чрез него могат 
да се мерят взаимодействията между различни фактори в училище (педагогически, 
помощен персонал, родители, общност), удовлетворението на учениците, степента 
на участие в живота на училището и други. И всичко това трябва да се случва в 
рамките на учебния процес и без да се нарушава неговото качество. Още първите 
години на приложението му показват, че подобен подход повишава усвояването на 
материала, придобиването на умения, в това число и социални, подобрява атмосферата 
в училището, повишава съпричастността на местната общност към образователната 
институция. 

Пилотният проект на Спасете децата – Великобритания и Център за независим 
живот започна през 2003 година в четири софийски училища, където общината, от 
своя страна,  инвестира в достъпна архитектурна среда. Следвайки методиката на 
Индекса, във всяко училище бяха създадени работни групи, които, под ръководството 
на директора на училището или неговия заместник, трябваше да направят оценка на 
училищната среда от гледна точка на нейната готовност да приеме и обучава деца с 
увреждания, деца от етнически малцинства, деца с поведенчески проблеми – защото 
приобщаването значи точно това. Резултатите от това начинание бяха използвани за 
планиране на бъдещи дейности в училище, които да подобрят средата и капацитета 
за работа с „различните” деца. 

Като начало бяха инвестирани усилия за разясняване на приобщаването, чрез 
образование като концепция – нещо ново за българската образователна система, 
което изискваше сериозна предварителна работа, за да се избегне евентуален провал 
поради неразбиране на самата идея. Последваха индивидуални консултации във всяко 
училище, където „новаторите” се нуждаеха от подкрепа дори на своята убеденост, да 
не говорим за механичната съпротива, на която се натъкваха. Липсата на културна 
традиция за работа в екип също създаде известни затруднения в началото на процеса, 
но пък произведе и допълнителен резултат за училищния персонал – усъвършенстване 
на работния процес чрез утвърждаване на екипност. 

Проектът не разполагаше с финансови средства за заплати на педагогическия и 
помощен персонал в пилотните училища – той трябваше да покаже, че приобщаването 
е възможно, че зависи главно от хората и от техния професионализъм и може да се 
случва във всяка ситуация, а наличието на допълнителен ресурс може да го направи само 
по-качествено. Така над двадесет софийски деца с увреждания намериха мястото си в 
общообразователните училища, където атмосферата стана по-приятна, родителите 
бяха въвлечени ефективно в делата на училището и оказваха подкрепа на учителите. 
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Успехите в софийските училища накараха партньорите по проекта Индекс за 
приобщаване да го продължат за още три години и да обхванат повече училища. Така се 
появи следващата инициатива, наречена „Социално приобщаваща Европа”, финансирана 
по програмата за международно развитие на Великобритания. За участие в нея бяха 
поканени училища от различни краища на България по тяхно собствено желание и с 
пълното съзнание за резултатите, които трябваше да бъдат постигнати. Цикълът 
на въвеждане на Индекса беше повторен, потретен и почетвъртен, обхващайки над 
30 училища в цялата страна (вж. Приложение 1: Училища, влючени в проект „Социално 
приобщаваща Европа”, в които се обучават деца с увреждания). Външната подкрепа за 
училищния персонал се изразява предимно в предоставяне на обучения – от същността 
на приобщаването до професионалната работа с деца с увреждания в класната стая, 
посрещане на евентуални обучителни трудности, създаване на среда за общуване с 
колеги и споделяне на опит. 

Споделеният опит от училищата, включени в проект „Социално приобщаваща Европа”, в 
които се обучават деца с увреждания, провокира партньорите по проекта да реализират 
надграждаща инициатива за индивидуална подкрепа с помощно-технически средства по 
отделни случаи. В края на 2004 година бяха подкрепени 20 деца с различни увреждания, 
след като бяха оценени техните индивидуални потребности от технически-помощни 
средства, които могат да подпомогнат приобщаването им в общообразователните 
училища. 

Техническите помощни средства за ученици с увреждания не се поемат от държавата, 
въпреки че повечето от тях са нискотехнологични и не изискват скъпи вложения (едва 
8.000 лева се оказаха разходите по осигуряването на индивидуални технически помощни 
средства за 20 деца с различни увреждания в рамките на инициативата). Техническите 
решения включваха осигуряването на помощни средства, които улесняват писането, 
четенето и комуникацията, като: уплътнители за химикалки, специални ножици, 
диктофони, ФМ система учител-ученик1  и други. Поради липсата на информация и 
ограниченото им предлагане на българския пазар повечето артикули бяха внесени за 
първи път в страната.  

Проследяването на резултатите след една година показа, че техническите помощни 
средства за ученици с увреждания са допринесли за тяхното равнопоставено участие 
в учебния процес. Децата с увреждания, техните учители и родители споделят, че 
елементарните технически решения могат да окажат голямо въздействие върху 
начина, по който децата с увреждания могат да реализират своя потенциал. 

Ефектът от представената иницатива като цяло е много по-широк – ръководители 
на училища, които не са обхванати в проекта, чуват и проявяват интерес към новия 
подход и без външни стимули започват да променят училищната среда; родители на 
деца с увреждания, чули за възможността детето им да учи в обща среда, настояват 
пред училищните ръководства да приемат децата им и да осигурят среда за тяхното 
обучение, децата се развиват нормално и бележат успехи в овладяването както на 
учебния материал, така и на социалните умения, подходящи за съответната възраст. 
Иначе казано, приказката тръгва, а с нея и предизвикателството за приобщаване. 
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 2. ÏÐÎÅÊÒ „ÐÀÂÅÍ ÄÎÑÒÚÏ ÄÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ” ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ ÄÅÖÀ ÍÀ „ÂÑßÊÎ 
ÄÅÒÅ – ÁÚËÃÀÐÈß”

Проектът на „Всяко дете - България”– британска организация за работа с деца с 
увреждания – предприе дълъг консултативен процес на програмиране, резултатът 
от който беше едно добре структурирано усилие за приобщаващо образование в две 
детски градини (№ № 9 и 22) и едно училище (СОУ „П. Хилендарски”) в гр. Хасково 
- от адаптиране на физическата среда в избраните училища и детските градини 
до изграждане на капацитет за приемане на деца с всякакви увреждания. Тази 
териториална и институционална концентрация на проекта дава възможност за по-
дълбочинна работа на екипа и създаване на устойчива среда в града за приобщаване 
на децата с увреждания чрез образование, а включването на детските градини 
гарантира приобщаване от най-ранна детска възраст. Като партньори по проекта 
са привлечени държавни и общински структури с отношение към образованието и 
закрилата на децата, както и неправителствени организации. По проекта „Равен 
достъп до образование”,към февруари 2006 година, 20 деца със специални образователни 
потребности са успешно интегрирани в масовото училище и в детските градини, други 
60 учат в общообразователни заведения в града, а общият брой на приобщените деца 
със специални образователни потребности е около 150. Тези резултати са постигнати 
след множество обучения на педагогическия персонал в училищата, на родителите на 
деца с увреждания след усилена застъпническа дейност на екипа, реализиращ проекта 
в Хасково. За част от обученията са привлечени и опитни чуждестранни лектори – от 
Великобритания и САЩ, където приобщаващото образование е вече масова практика. 
Последното обучение от октомври 2005 година е насочено към изграждането на 
капацитет у общообразователните педагози, психолози и други специалисти да 
разработват индивидуални планове за развитие на всяко дете – един разпознаваем 
дефицит в цялата ни образователна система. Отзивите за тези обучения са повече от 
окуражителни – благодарение на тях учителите се чувстват по-уверени в работата 
си с всички деца. Проектът формира и модел за ползване на лични асистенти за деца 
в обща училищна среда, въвличайки в тази дейност сдружение „Марина”, местна 
родителска организация, която предоставя услуги, в това число и целодневна грижа.В 
момента шестима лични асистенти отменят родителите в училище. 

 3. „ÂÑÈ×ÊÎ ÇÀÂÈÑÈ ÎÒ ÐÎÄÈÒÅËÈÒÅ...”

Впечатляващи, макар и не много на брой, примери на успешно приобщаване без конкретни 
проекти има в цялата страна. Такъв е случаят с 6-то основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий” във Видин. Там учат двете братчета Жоро и Петьо, и двамата в инвалидни 
колички. Жоро е на 10 години – немирен, закачлив и не особено прилежен, но затова пък 
природно интелигентен. Петьо е баткото – две години по-голям от брат си и негова 
противоположност, но не и по интелект – спокоен, много изпълнителен, обича да 
рисува. И двамата са приобщени от ранна детска възраст в кварталната забавачница 
и после в училището. „Децата ги познаваха още преди да тръгнат на училище и нямаха 
никакви проблеми от първия учебен ден”, казва майката Таня и продължава, - „проблем 
си останаха главно тоалетните, и до днес трудно се справяме, тесни са, но са и 



54

толкова неугледни, че изискват ремонт. Обещали са ми, че ще ги направят по-широки...”, 
завършва с усмивка мисълта си Таня, която дели времето си между дома и училището, 
на прибежки. „Наета” е като личен асистент на баткото срещу минимална работна 
заплата. Не я чух дума да обели за „ниски доходи” или „семейна трагедия” – големите й 
сини очи не спряха да излъчват радост от живота такъв, какъвто е.  

Училището е оборудвано с външна и вътрешна рампа и с асансьор. „Голямо ходене по 
мъките беше, докато Общинският съвет на Видин вземе решение за построяването на 
тези две рампи и монтирането на един асансьор, после – още толкова докато всичко 
бъде направено и пуснато да работи”, споделя Таня. Директорът Любомир Миланов, личи 
си, че е енергичен и напорист човек, разказва с ентусиазъм за подновената дограма, 
ремонтирания двор, парната инсталация. Не пропуска и адаптацията за достъпност. 
Има намерение да въведе така нареченото „Електронно училище” – всяка вечер, за 
ужас на децата си, родителите могат да проверяват по Интернет какво са правили 
през деня в училище. Смята, че образованието е за всички, „значи и училището ми е за 
всички деца”. Освен Жорко и Петьо в него учат и деца със слухови проблеми, с говорни 
дефекти, роми. В училището са записани 900 деца – по норматив им се полага само 
една бройка за педагогически съветник, но човекът не е слънце да огрее навсякъде, не 
може да обърне внимание на всички деца, а повечето имат нужда от помощ, според 
директора Миланов. Ползват ресурсни учители от помощното училище, на които е 
предоставена и специална ресурсна стая, макар и без специализирано оборудване. 

Влизам в класа на Жоро. Не виждам дете в количка. Той седи на обикновен чин, по нищо 
не се отличава от другите деца, трудно ми е да го разпозная. Съучениците му много го 
обичат, защото „е специален – тегли най-лесните задачи за контролни, пише по-бавно, 
а госпожата се води по него, та и ние печелим време на контролните, справедливо 
отсъжда в часовете по физическо – е, понякога свири без нужда, ама така става 
по-весело”, твърдят третокласниците. На последното ставам свидетел, защото 
последният час за деня е по физическо и слизам с г-жа Йорданка Маркова, класната на 
Жоро, на двора. 

„В началото с Жорко ми беше трудно, но не заради увреждането, а заради поведението 
му - физическата пасивност избива в речева активност”, споделя г-жа Маркова. Иначе 
е душата на класа – винаги засмян, измисля всякакви лудории – всички го обичат и му 
прощават „прегрешенията”, продължава г-жа Маркова. 

Черната дъска виси на стената над подиум – класическо интериорно решение за класна 
стая. „Как изпитвате Жорко?”, питам аз. „Ами много просто – някое дете излиза на 
дъската, а Жорко му диктува какво да пише. Така хем него изпитвам, хем другите деца 
се упражняват допълнително. Мислим обаче как да махнем подиума, за да може и той 
да пише на дъската.” С писмените задачи също няма проблем. Госпожата не държи 
на времето, а на верните решения. Този подход не затруднява Жоро, не притеснява 
другите деца, но и не нарушава процеса на научаване.  
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Интересувам се дали г-жа Маркова е имала в класа си деца и с други увреждания. 
Оказва се, че в първи клас е имало дете с интелектуални затруднения, но детето 
е било „освидетелствано” и настанено в помощно училище с интернат. „Не зная кой 
посъветва майката да направи това, но ако детето беше останало при нас, щях да 
работя и с него. Допускам, че подбудите са били чисто социални – семейството е 
голямо, майката сама си гледа децата, а в интерната държавата ще поеме всичко...”. 

Жоро вече приключва с учебните часове за деня, но Петьо е втора смяна, трябва да 
бъде заведен на училище. Таня бърза да се прибере, за да му „асистира” – нали затова 
получава и заплата като личен асистент на големия си син – „санким не съм го правила 
и преди. Е, парите не са излишни... Така мога да си позволя да купя нещо на децата, 
да ги зарадвам с някоя дрешка или играчка. Но честно казано, ако не бяха родителите 
ми, едва ли щях да се справям дори и с тази „заплата”, нарежда Таня в отговор на моя 
въпрос как се чувства като „платен служител” на детето си. Но Петьо расте, тази 
схема на мама-асистент ще започне да го притеснява. Може би затова отсега иска 
кметът на Видин „да оправи къщата, която ни предостави общината2  и да му даде 
личен асистент”.

Разговорът ни с Таня продължава на спокойствие след като на Петьо часовете 
са започнали, а Жорко си пише домашните в къщи (поне би трябвало, макар и 
предпочитанията му да са другаде). Всяка година Таня и малкият художник Петьо ходят 
на зелено училище, на пленери и други извънкласни занимания - „Не мога, а и не искам да 
го лишавам от тези радостни мигове на детството”. 

„Всичко зависи от родителите – много съм говорила с майки на деца с увреждания, 
които не записват децата си в училище. Обяснявала съм им колко е важно – не приемат. 
Нямам обяснение на това.” Децата на Таня са приели различието си, свикнали са с 
неговите несгоди, накарали са други деца да виждат в тях другарчетата си, а после 
и инвалидните колички. След още няколко въпроса Таня сама се връща на темата за 
родителите и с горичивина в гласа отбелязва: „Това училище би приело всяко дете, 
пожелало да учи в него, но родителите не правят тази толкова важна крачка за 
децата си. Тук нищо не застрашава децата им” – а аз съм сигурна в това, защото 
усетих атмосферата, отношението към децата, хъса на директора, които са напълно 
достатъчни, за да се чувстват всички деца добре дошли в училището. 

 4. ÏÐÎÁËÅÌÈ ÍÀ ÏÐÈÎÁÙÀÂÀÍÅÒÎ ×ÐÅÇ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Досегашните практики на приобщаване „въпреки държавата” доказват, че (1) всеки 
резултат зависи от хората, които работят за него, (2) родителите са онези, които 
решават съдбата на децата си, и (3) парите помагат, но не решават проблемите на 
децата с увреждания и тяхното приобщаване. Българският „държавнически” подход, 
подчинен на идеята „защо да е просто като може да е сложно”, забавя процесите, 
но не ги спира. Липсата на политическа воля за промяна, защото системата на 
образованието е политическа отговорност, прави живота на хората в системата по-
труден, но не и промяната невъзможна. Доказателство за това са добрите практики, 
описани по-горе на фона на реалната ситуация. А тя е следната:
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(1) Съществува Закон за народната просвета (публикуван в бр. 40 от 2004 година 
на ДВ), който задължава директорите на общообразователните училища да 
приемат деца със специални образователни потребности. Министерството 
на образованието и науката трябва да приеме наредба за обучението им в 
интегрирана среда (ДОИ), която да определи начините за създаване на подкрепяща 
среда в училищата.

(2) Параграф 34 от Преходните и заключителни разпоредби на горепосочения 
Закон гласи дословно следното: „В срок шест месеца от влизането в сила на 
този закон Министерският съвет приема, по предложение на Министерството на 
образованието и науката, Национален план за интегриране на децата със специални 
образователни потребности и/или с хронични заболявания в народната просвета.“ 

(3) Към днешна дата на интернет-страницата на МОН е качен Национален план 
за интгериране на  децата със специални образователни потребности и/или 
с хронични заболявания в народната просвета. Неговото „изпълнение” показва, 
че един национален план със словесни своеволия съвсем не ангажира като 
един оперативен план, който изисква конкретика – мерки, срокове, отговорни 
институции, необходими финанси и източници на финансиране – но в нашия пример 
такава липса.

(4) Нормативите за психолози, ресурсни учители и друг специализиран персонал са 
съвършено неадекватни за обслужване на децата в училище, не само на тези с 
увреждания; учителите в общообразователната система не са подготвени да 
работят с деца със специални образователни потребности, а и не получават 
нужната им подкрепа от специалните педагози; липсват адаптирани дидактични 
материали, съобразени с възможностите на децата с увреждания; не е осигурен 
достъп до елементарни помощно-технически средства за децата с проблеми, 
които могат да им помогнат за по-ефективното участие в процеса на 
обучение... 

Положението, описано по-горе говори за липса на политическа воля за отваряне на 
образователната система към деца със специални образователни потребности чрез 
механизъм за ежедневно функциониране, правила и процедури за действие, ресурси за 
практическо приложение, санкции при неизпълнение. В нашия конкретен случай това 
означава: (а) методика за оценка на възможностите на детето и нужните му ресурси 
за приобщаване; (б) правила за взаимодействие между различните институции, които 
имат отношение към развитието на детето; (в) процедури за избор между различни 
форми на обучение (в хода на работата); (г) гаранции за съобразяване с потребностите 
на детето.

И за финал, ако се върнем към парите, които биха направили протичащите „въпреки 
държавата” процеси (приобщаващо образование) по-качествени, можем спокойно 
да кажем, че добрите инвестиции се случват, когато има ценности (в какво да се  
инвестира) и професионализъм (как да се инвестира), целеустременост (= преследване 
на цел) и решителност. Харчовете за поддържане на специални и помощни училища, 
дневни центрове и санаториални училища, доминиращи в бюджета на просветното 
министерство, но не носят никаква възвръщаемост и обслужват персонала на тези 
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заведения, а рехабилитацията на децата, които имат нужда от такава, може да се 
организира по много по-добър начин и да стане част от интегрирания план за развитие 
на детето. Родителите на децата с увреждания са доволни от съществуването на 
такива заведения, защото само в тях виждат защитени места за рожбите си и достъп 
до услуги, от каквито се нуждаят. Средствата за организиране на благоприятна 
среда в общообразователните училища са инвестиция във всички български деца. А 
по въпроса как да се харчи най-добре, също не е нужно да откриваме топлата вода 
– схемата „парите следват детето“, а не обратното, е доказала своята ефективност 
и по отношение на публичния ресурс, и по отношение на резултатите за децата. 

ÇÀÅÒÎÑÒ

Добрите практики в заетостта получават по-малко гласност, тъй като обявяването 
им се свързва по-скоро с рекламно, а не със социално действие на фирмата, в която се 
случват. Освен това заетостта, за разлика от образованието, е елемент на пазара 
– от процеса на наемане през вътрешнофирмените отношения до реализацията на 
пазарния продукт. Нещо повече, търсенето и намирането на работа предполага, че 
човекът с увреждане предлага своите знания и умения, а не увреждането си. Предвид 
състоянието на образователната система и специалните форми за обучение, голяма 
част от безработните с увреждания са слабо подготвени за конкрунецията на пазара 
на труда и срещат трудности с намирането на работа, защото работодателите се 
нуждаят от компетентни хора, подготвени да изпълняват задължения на работното 
си място, а не само да „ходят на работа”.

Голяма част от заетостта на хора с увреждания се осъществява чрез държавни 
програми за намаляване на безработицата, т.е. насочени към безработни. Предвид 
формулировките в експертните решения на териториалните експертни лекарски 
комисии (ТЕЛК) за намалена работоспособност, което само по себе си е нелепо, но 
законно, често хората с над 90 процента намалена работоспособност се сблъскват с 
отказ да бъдат регистрирани в бюрата по труда като неработоспособни. Това затваря 
достъпа им до програмите за насърчаване на заетостта, а за работодателите 
означава, че не могат да ползват ресурсите по тези програми, ако наемат човек с 
увреждане, който официално не е безработен. В резултат от всичко това, масовият 
случай на „заетост на хора с увреждания” се свежда до наемане на приносители на ТЕЛК-
решения, т.е. хора с хронични заболявания, органични дисфункции и други здравословни 
проблеми, които не предизвикват проблеми между средата и човека. Преобладаващата 
част от хората с тежки увреждания си остават извън пазара на труда – без работа, 
но и без регистрация като безработни. 

Мерките за трудова реализация на хората с увреждания, записани в специалния 
интеграционен закон, стимулират предимно специализираните предприятия и, в 
известна степен, самонаемането. Данъчно-осигурителните облекчения за редовите 
пазарни работодатели са незначителни, за да ги изкушат да наемат хора с увреждания. 
Въпреки това и в резултат на различни инициативи хора с увреждания успяват да се 
реализират чрез труд в обща среда. Сред компаниите, наели хора с увреждания през 
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миналата 2005 година, са Макдоналдс България, „Софарма“, М-Тел, радиата “FM+” и 
„Мила Голд“ и др. Тази информация е представена по време на  „Деня на кариерата 
за хора с увреждания“ в края на февруари 2006 година – инициатива, организирана 
от Българското сдружение за личностна алтернатива (БСЛА) в партньорство с 
Макдоналдс България и други организации и институции. „Денят на кариерата за хора 
с увреждания 2006” се финансира от държавен фонд, а субсидията за него е в размер 
на 9 640 лв. Една от дейностите по проекта, която се реализира от Макдоналдс-
България, е провеждането на обучения по „Комуникационни умения” и „Основи на бизнес 
общуването” за повишаване на мотивацията сред хора с увреждания и на тяхната 
увереност в собствените им възможности.

С по-малко „реклама” остават малките работодатели, като например библиотеката 
в Стара Загора, адаптирана за физически достъп и наемаща хора с физически 
увреждания.  

 1. ÌÀÊÄÎÍÀËÄÑ – ËÈÄÅÐ Â ÏÐÈÅÌÀÍÅÒÎ ÍÀ ÐÀÇËÈ×ÈßÒÀ

В международния сайт на Макдоналдс четем, че фирмата е „горда с трайния си 
ангажимент към хора от различни малцинства”. „Ние вярваме, че чрез приемане и 
съхранение на различията сред персонала ние укрепваме системата на Макдоналдс”, 
продължава изявлението в сайта, за да заключи с най-важното: „Различието, според 
Макдоналдс, е да се изгради разбиране, да се отчитат и да се ценят различията, 
които правят всеки човек уникален”. 

Оказва се, че това не са само думи, а и реални действия от страна на Макдоналдс, който 
получава и подобаващо признание за своята политика по отношение на човешките 
ресурси. Фирмата е сред първите 25 компании, които наемат хора с увреждания.

Фирмената политика е задължителна и за България, където “eкипът на Макдоналдс 
България е съставен 100% от българи, което определя компанията като българска. В 
двадесетте ресторанта на Макдоналдс в София, Пловдив, Пазарджик, Варна и Бургас 
се предоставя работа и обучение на около 1 000 млади хора.“ (www.mcdonalds.bg)

По социалната програма за хора с увреждания се назначават предимно хора с нарушен 
слух, които работят в кухнята на заведенията от веригата. В сайта на Макдоналдс 
България обаче не е поместена информация за социалната политика на фирмата, както 
и за броя на служителите с увреждания.

 2. ÑÎÖÈÀËÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÍÀ Ì-ÒÅË 

“Мобилтел” ЕАД е лидер в областта на телекомуникациите в България. “Мобилтел” 
е компания, която от основаването си е заложила на добрите практики в областта 
на човешките ресурси. Компанията разработва и предлага специални програми за 
назначаване на лица в неравностойно положение, както и предоставяне на услуги на 
такива лица. Един от ръководните принципи на работата в дирекция “Човешки ресурси” 
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в “Мобилтел” е свързан с провеждане на структурирана социална политика, като грижа 
за персонала на компанията.

През 2005 година компанията разработва проект за назначаване на петима нови 
служители с двигателни увреждания в информационния център. Проектът включва 
осигуряване на условия за труд и достъпност на работното място. “Новата инициатива 
на „Мобилтел” е важна част от социалната програма на компанията и беше заложена 
още при строежа на новия М-Тел Бизнес парк. Във всички сгради има условия за лесен 
достъп и пълноценна работа на хората в неравностойно положение”, споделя г-жа 
Илиева, началник отдел „Условия на труд” във фирмата3 . Фирмата се насочва към 
млади хора с физически увреждания, защото “сградата е една от малкото у нас, в 
която са спазени всички изисквания за достъпна среда”. Според г-жа Илиева, “хората 
с висок процент на загубена трудоспособност, рядко са интегрирани в обща среда, 
защото не всички осигуряват достъпност за тях.”   

Как тръгва цялата работа? Служители на отдел „Човешки ресурси” правят проучване 
на държавните програми за насърчаване на работодателите, които назначават 
хора с увреждания. След като анализират програмата, като условия и изисквания, 
преценяват, че няма да се възползват от нея поради ограниченията, които тя налага 
на работодателите. Г-жа Илиева споделя: “Като работодатели ние не сме склонни 
да поемаме дългосрочен ангажимент за назначаване на хора с увреждания, каквото е 
изикването на държавната програма, както и да ги назначаваме на минимална работна 
заплата. Те получават същото възнаграждение като всеки друг служител на тази 
позиция. Освен това забелязахме, че сроковете и процедурата за кандидатстване са 
дълги. “Това е една от причините “Мобилтел” да финансира изцяло реализирането на 
социалната програма. 

След проведен конкурс за петте свободни работни места, са постъпили над 50 
кандидатури. “Към кандидатите с увреждания имахме същите високи критерии, както 
и към останалите. По-различното при подбора беше, че изисквахме от кандидатите 
да прилагат ТЕЛК-решение”, отбелязва г-жа Илиева.  Поради особеностите в 
законодателството и изискванията към работодателите във връзка със здравословното 
състояние на служителите и осигуряване на условия на труд, в подбор на кандидатите с 
увреждания са участвали консултанти от службата по трудова медицина. Затруднение, 
което са срещнали при подбора, е указанието в ТЕЛК решенията на кандидатите за 
ползване на придружител. Лекарите от службата за трудова медицина са препоръчали 
да бъде направен медицински преглед на място на служителите с увреждания, 
какъвто за останалите служители не се прави (поне не по този начин). След прегледа 
консултантите са препоръчали и подходящи условия на труд, които работодателят 
трябва да осигури съобразно здравословното им състояние.

След избора на кандидатите в начинанието е въвлечен и психолог, когото компанията 
е наела, за да направи подготовка на преките ръководители за това как да работят 
в екип с хора с увреждания. И така от 1 декември 2005 година “Мобилтел” ЕАД  
назначава петима служители – млади хора с двигателни увреждания – като оператори 
в информационния център на компанията. Те работят на половин работен ден, според 
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препоръките на службата за трудова медицина. “Мобилтел” им осигурява всекидневен 
транспорт с микробус, който е адаптиран за хора с увреждания.

На този етап включването на хора с увреждания в екипа на компанията не може да 
бъде оценено обективно поради краткия период, в който работят заедно. В края на 
годината служителите с увреждания ще бъдат оценени по методика за оценката на 
работата на всички служители на компанията и стимулирани чрез възнаграждаване 
на индивидуалния им принос. След обобщаване на резултатите ръководството на 
“Мобилтел” ще вземе решение по какъв начин да разширят социалната програма за 
хора с увреждания. Г-жа Илиева допълва, че “отзивите, които получаваме от външни 
за компанията хора, както и от служителите е добър, но времето ще покаже. Доволни 
сме от тях, всички ги приехме радушно. ”

 3. ÅÂÐÎÏÐÈÍÒ ÅÎÎÄ – ÏÐÈÌÅÐ ÇÀ ÌÀËÚÊ, ÍÎ ÑÎÖÈÀËÍÎ ÀÍÃÀÆÈÐÀÍ 
ÁÈÇÍÅÑ

Европринт ЕООД е най-голямата печатница в гр. Видин, регистрирана през 2003 
година като наследник на Северозападен печат ООД, макар че собственикът й е в 
бранша от 1996 г. В нея работят около 15 човека. По международни стандарти това е 
малко, дори микропредприятие, но за бизнес общността във Видин, където частният 
сектор е доминиран от дребни обекти за обществено хранене, търговия на дребно и 
услуги, Европринт ЕООД представлява среден бизнес. Средната възраст на персонала 
е 35 – 37 години – самият собственик е горе-долу на тази възраст. В последно време 
„бизнес средата стана по-трудна, но се справяме някак си”, споделя собственикът и 
управител на фирмата Красимир Начев. 

Още преди две години Красимир Начев решава да кандидатства с проект пред 
Агенцията за хора с увреждания (тогава фонд „Рехабилитация и социална интеграция”), 
за разкриване на работни места за хора с увреждания. „Идеята ми дойде по чисто 
финансови причини – трябваше да ремонтирам помещенията, защото не ставаха за 
работа. Налични пари нямах. Спечелих финансиране в размер на 25 хил. лв. и оправих 
помещенията. Е, без луксове, направих рампа на входа и започнах да търся хора с 
увреждания за работа”, откровено споделя Краси4 . Тръгнал от местното Бюро по 
труда, както е редно, но изборът не бил голям. Започнал издираване на активни хора 
с увреждания по собствени пътища: „Тези, дето си седят в къщи и само се оплакват, 
за работа не стават. Малко са активните хора”. Обърнал се към сдружение „Достоен 
живот”, местна организация на хора с увреждания, които му помогнали да намери осем 
човека. Те и до днес работят в печатницата. 

Корнелия, млада жена с увреден слух, е една от тях. Вече втора година година работи 
в печатницата след 10-годишна безработица. Завършила е основното училище за деца 
с увреден слух в Горна Оряховица и полиграфическата гимназия в Пловдив – „готов 
кадър”, както я определя Краси. Живее близо до печатницата. Май така са се намерили 
работодател и работник, защото „в Бюрото по труда е ходила само да се разписва”, 
спомня си Корнелия. Работи различни неща във фирмата, когато от каквото има нужда. 
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Това не й тежи, напротив, чувства се прекрасно. С колегите си общува по различен 
начин – на някои им чете по утните, с други си пишат. 

„Корнелия се промени страшно много – към добро. През първите дни беше свита, 
притеснена, едва ли не уплашена... Бързо свикна с работата и с хората около себе си, 
сега сияе...” – споделят по-стари служители на Европринт, а и самият Краси Начев. 
След кратък размисъл добавя: „Заслужаваше си цялото усилие. Хората с увреждания, 
като дойдат тук, се променят – като поведение, като излъчване, а стават и по-добри 
в занаята. През последните две години нямам текучество във фирмата. А това може 
да е проблем. Таман обучиш някого и той си тръгва.” 

Даниел е нает по програма за временна заетост през април 2005 година. Появили 
се две възможности за работа – печатницата и телевизия „Рома”. Предпочитанията 
му били към телевизията – работа в монтажно студио с предварително обучение, 
но достъпността се оказала непреодолима пречка, въпреки желанието и на двете 
страни да намерят решение. Отишъл в печатницата и сега не съжалява. Нает е като 
домакин, но се занимава и с предпечат. Всички помещения са достъпни за количката 
на Дани, но неговото „царство” е фронт-дескът5 . Който влезе в печатницата, вижда 
първо лъчезарната усмивка на Дани. 

„Наемането на Даниел ми отне повече време и създаде леки проблеми”, спомня си 
събитията отпреди година Краси. Даниел има ТЕЛК-решение, в което е записано „100% 
загубена работоспособност”. Де факто, „няма работа в печатницата, която да се 
върши с ръцете и главата, и да се опре на Дани”, коментира шефът му... Наложило се 
работодателят да обяснява в Инспекцията по труда „как работникът в инвалидна 
количка ще изпълнява задълженията си на домакин”. Явно служителите на Инспрекцията 
са забравили, че в 21-ви век има компютърни програми за управление на складови 
ресурси. „Е, ако имах асистент на работното си място, щеше да ми е по-лесно, но и 
така се справям”, споделя Даниел. Миналата година имал социален асистент, нает от 
сдружението „Достоен живот”. „Какво стана, че тази година нямаш”, питам аз. „Нещо 
не се разбраха с общината...” 

Краси твърди, че при наемане на хора с увреждания Инспекцията по труда налага 
на работодателя по-тежки изисквания за условия на труд. Така станало и в случая с 
Даниел. А той се нуждае само и единствено от физическа достъпност на работното 
място. „Прекалените защити играят лоша шега на хората с увреждания – и заради 
тях трудно си намират работа”, заключава мъдро работодателят Начев, явно сърбал 
различни попари. Иначе, процедурата по сключване на договорите протекла бързо, без 
много формалности. 

Освен Корнелия и Даниел в Европринт работят още шест човека с различни увреждания 
и здравословни проблеми, всичките с решения на ТЕЛК: един болен от диабет, друг 
– с ампутирани пръсти, трети – със заболяване на сърцето. Сред тях има и роми. 
Изискванията към тях са като към всички останали работници и служители на 
печатницата. Чувстват се добре, защото сами си вадят хляба, защото са полезни 
на себе си и на бизнеса. За Корнелия (като най-„стар” кадър) работодателят вече 
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не получава средства от държавата. За Даниел  също парите ще свършат, но Краси 
Начев не смята да се лишава от тях, поне засега, докато бизнесът върви.

 4. ÏÐÎÁËÅÌÈ ÍÀ ÇÀÅÒÎÑÒÒÀ Â ÎÁÙÀ ÐÀÁÎÒÍÀ ÑÐÅÄÀ 

Представените примери на заети хора с увреждания в обща среда показват, че те 
могат да бъдат пълноценни, изпълнителни, дисциплинирани и добри работници за всеки 
бизнес. Определящо е отношението и създадените условия за функциониране както в 
работното, така и в публичното пространство. 

Въпреки наличието на „добри практики” за наемане на хора с увреждания в обща 
работна среда, има още много какво да се подобрява в системата. На първо място, 
равнопоставеността на хората с увреждания на пазара на труда изисква да се 
насочват ресурси към самите тях, а не само към работодателите. Достъпна среда 
(в това число и на работното място, но и не само), транспорт6  и асистенти са 
основни фактори, които ще „изравнят възможностите” на хората с увреждания и ще 
повишат тяхната „годност” за реализация на пазара на труда. Аргументът „липса на 
пари” е до голяма степен оправдание за бездействие от страна на правителството. В 
Германия, Полша, Фрнция и много други европейски страни фондът за хора с увреждания 
се попълва от санкции на работодатели, които не изпълняват квотите за наемане на 
хора с увреждания, а годишният бюджет на съответните институции се измерва в 
милиони евро. Именно от тези средства се предоставя и индивидуална подкрепа на 
хората с увреждания, за да излязат на пазара да си намерят работа и да запазят 
работното си място. 

Второ, хората с интелектуални увреждания могат да бъдат ценни работни кадри в обща 
трудова среда, ако получат необходимата им подкрепа на самото работно място под 
формата на консултант, „посредник” между работника и работодателя или асистент. 
Тази подкрепа трябва да бъде индивидуализирана, предоставяна след задълбочена 
оценка на възможностите и потребностите на човека и да бъде финансирана с публични 
средства, а не със средства на работодателя. Към момента хората с интелектуални 
увреждания са по-скоро зачислени, а не заети, в специализираните предприятия или са 
извън пазара на труда. 

Трето, субсидираната заетост не трябва да бъде обвързана с минималната 
работна заплата, както е в момента. Този факт, по дефиниция, прави субсидираните 
работни места предназначени за нискоквалифициран и нископлатен труд. Възможно 
е да се потърси друга граница на държавното плащане, като например процент 
от договореното възнаграждение между работника и работодателя. Държавните 
плащания могат да бъдат съобразени с реалната намалена функционалност, а не 
намалената работоспособност по медицинската експертиза (двете може и да нямат 
нищо общо). Някои хора с тежки увреждания имат нужда от по-дълги почивки през деня 
или могат  да работят по-малко от 8 часа на ден, което може да бъде компенсирано на 
работодателя от държавата след индивидуална оценка на човека спрямо конкретното 
работно място. 
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Четвърто, допълнителните изисквания по отношение условията на труд за хора с 
увреждания, медицинските прегледи и други манипулации, удълженият платен годишен 
отпуск и др. са по същество „неравно третиране” и следва да бъдат премахнати като 
дискриминационни практики, които, освен негативното въздействие върху човека, 
обезкуражават работодателите да наемат хора с увреждания. Хората с увреждания 
не са болни и не се нуждаят от специални условия на труд, а от достъпна архитектура 
и дружелюбна среда. Ако условията в една фирма са добри за работниците като цяло, 
те ще бъдат добри и за хората с увреждания.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Приобщаващите практики спрямо хората с увреждания в България все още са рядкост 
и се случват въпреки държавата. Повечето добри примери се наблюдават в сферата 
на образованието, която е публична и в която функционират неправителствени 
организации, инициатори на новаторски решения. Заетостта, като пазарен 
елемент, е доминирана от държавни интервенции, чиято основна цел е намаляване на 
безработицата, а не равнопоставеност на хората с увреждания на пазарана труда. 
В по-голямата си част държавните ресурси се насочват към специализирани форми 
както в образованието – специални училища, така и в заетостта – специализирани 
предприятия. 

Другите публични сфери – транспорт, комуникации, социални услуги – са все още в 
прегръдката на традиционните практики. Ако едната влакова линия по трасето София 
– Бургас е добро начало, поставено преди няколко години, то липсата на по-нататъшно 
развитие говори за конюнктурност на решението, а не за системност на подхода. 
Въпреки многото приказки на тема „социални услуги в общността”, добри примери в 
сферата на уврежданията трудно могат да се намерят.

С риск да изложа крайна и предизвикателна теза тук, ще предложа едно обяснение на 
тази ситуация, което за първи път беше лансирано от движението за човешки права 
на хората с увреждания: добрите практики на приобщаване, превърнати в трайни 
политики, променят статуквото, овластяват хората с увреждания и ограничават 
контрола върху тях. Политическата класа няма интерес от подобно развитие, но 
притискана от социалните движения, симулира действия, за да съхрани максимално 
дълго статуквото, допуска изолирани практики, но забавя регламентите, които биха 
ги привърнали в политики. Нещо повече, съществуващите схеми за подкрепа на хората 
с увреждания са по-скоро схеми за подпомагане, които не нарушават структурите на 
публичен контрол. Те създават условия за високопечеливш бизнес, в който клиентите 
следват парите, а не обратното. Парите трябва да вървят след клиента и да го 
превръщат в мощен фактор на здрава конкуренция между различни дастовчици. Към 
момента, състезанието  между различните доставчици е само привидно, а пазарът се 
диктува от тях вместо от клиентите. Добрите практики на приобщаване водят до 
овластяване на хората с увреждания и промяна на техния статус – от потребители 
на социални помощи ги превръщат в клиенти на публични и социални услуги.  
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Присъединяването на България към Европейския съюз ще ограничи възможностите 
на  политическата класа да спекулира с човешките права на хората с увреждания. 
– те или са, или не са приобщени, или се забелязват в публичното пространство, или 
остават невидими – но няма да подобри от само себе си качеството на приобщаване. 
Това е задача на гражданските движения за човешки права. Изкушението да се 
контролират „зависимите” хора е голямо и трябва да бъде наблюдавано със зоркото 
око на чувствителни граждани, за които свободата на личността е първи и неотменим 
приоритет.
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Ïðèëîæåíèå 1 

Ó÷èëèùà, âëþ÷åíè â ïðîåêò „Ñîöèàëíî 
ïðèîáùàâàùà Åâðîïà”, â êîèòî ñå 

îáó÷àâàò äåöà ñ óâðåæäàíèÿ

ÑÐÅÄÍÎ ÎÁÙÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ Ó×ÈËÈÙÅ „ÑÂ. ÊËÈÌÅÍÒ ÎÕÐÈÄÑÊÈ” ÃÐ. ËÎÂÅ×

Училищната сграда е много стара и непригодена за деца с увреждания. Въпреки това 
училището работи много успешно от няколко години (четири) за приобщаване на деца 
с хиперактивност, както и деца с множествени увреждания. Има ресурсен учител и 
педагогически съветник, но никакви други специалисти за работа с деца с увреждания. 
Учителите се справят сами с трудностите и въпросите, които имат, а тази година 
им бяха предоставени две обучения – за работа с деца с увреждания в класната стая и 
за посрещане на евентуални обучителни трудности. Директорът е много активен.

ÎÑÍÎÂÍÎ Ó×ÈËÈÙÅ „Â. ËÅÂÑÊÈ” ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ

Училищната сграда е сравнително нова, но няма достъп за деца с увреждания. 
Училището е специализирано за работа с деца със слухови увреждания. Има оборудван 
кабинет с техника, но тя е остаряла. Назначен е сурдопедагог, който работи с около 8 
деца със слухови увреждания. 

ÑÐÅÄÍÎ ÎÁÙÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ Ó×ÈËÈÙÅ „Ï. Ê. ßÂÎÐÎÂ” ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ

Нова училищна сграда от социалистически тип – голямо училище. Приети са деца с ДЦП 
или увреждания на опорно-двигателния апарат. Няма рампи и има големи затруднения 
с придвижването на децата с колички. Правят се опити за намиране на средства 
за асансьор и вече е получено обещанието за това от плевенска община. Класният 
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ръководител носи на ръце детето с количка до кабинети на горен етаж. Децата с 
двигателни увреждания са 3 и са в прогимназиален курс. Има педагогически съветник 
и ресурсен учител от помощно училище, който идва два пъти в седмицата. . 

ÎÑÍÎÂÍÎ Ó×ÈËÈÙÅ „ÈÂÀÍ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ” ÃÐ. ÒÐÎßÍ

От осем години училището работи с деца с увреждания, като интегрира деца с 
множествени или тежки увреждания в отделен клас в сградата на училището. От тази 
година има деца с увреждания, които се обучават в общообразователна паралелка. 
Училището има ресурсен учител, възпитатели, социален работник и психолог. Има 
организирана хипотерапия за деца с увреждания. 

ÑÐÅÄÍÎ ÎÁÙÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ Ó×ÈËÈÙÅ „ÑÀÂÀ ÄÎÁÐÎÏËÎÄÍÈ” ÃÐ. ØÓÌÅÍ

Училищната сграда е стара, няма рампи.В него се обучават и деца със сензорни 
увреждания. Не разполага с никакви специалисти за работа с тях. Учителка на дете 
със зрително увреждане е подала молба за помощни материали и книги за детето.

ÎÑÍÎÂÍÎ Ó×ÈËÈÙÅ „ÂÀÑÈË ÀÏÐÈËÎÂ” ÃÐ. ÐÓÑÅ

Училищната сграда е от социалистически тип квартално училище. Има деца със 
сензорни увреждания. За целта в училището работи сурдопедагог, логопед, има  
ресурсен учител, както и олигофренопедагог.

ÎÑÍÎÂÍÎ Ó×ÈËÈÙÅ „ÀÍÃÅË ÊÚÍ×ÅÂ” ÃÐ. ÐÓÑÅ

Училището се помещава в стара сграда и е пред ремонт. Има рампа и химическа 
тоалетна. Достъпът е осигурен само до първия етаж. Директорката е много активна 
жена. Очакват и осигуряването на микробус за превозване на децата от домовете им. 
Училището работи с деца с различни увреждания – мускулна дистрофия, синдром на 
Даун, хиперактивност, епилепсия, синдром на Турет, на Аспергер и пр. 

ÑÐÅÄÍÎ ÎÁÙÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ Ó×ÈËÈÙÅ „×ÅÐÍÎÐÈÇÅÖ ÕÐÀÁÚÐ” ÃÐ. ÂÅËÈÊÈ 
ÏÐÅÑËÀÂ

Училището е от социалистически тип без физически достъп. Има деца с увреждания само 
от началния курс на обучение. Повечето са с лека или средна умствена изостаналост. 
В училището има ресурсен учител от близкото помощно училище и екипът от учители 
изглежда мотивиран да работи.

ÍÀ×ÀËÍÎ Ó×ÈËÈÙÅ „ÎÒÅÖ ÏÀÈÑÈÉ” ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ

Училище, което е работило и работи по програмата „Стъпка по стъпка” – много цветно 
и уютно. Директорът и учителите са много мотивирани. Има логопед и двама ресурсни 
учители, които се редуват и идват в определени дни в седмицата. В училището 
има деца с различни увреждания – с аутизъм, с лека умствена изостаналост и пр. 
Следващата година се очаква да постъпят дете със зрително увреждане и дете с 
двигателни проблеми. Учителите не са подготвени и са потърсили помощ.
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Опитът и практиката
на българските правозащитни 

организации в подкрепа 
на жертвите на дискриминация.

Стратегическа съдебна защита
ÄÀÍÈÅËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, ÀÄÂÎÊÀÒ 

ÑÚÇÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ÍÎÂÎÒÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÑÒÂÎ, ÎÏÐÅÄÅËßÙÎ 
ÏÐÀÂÎÒÎ ÍÀ ÐÀÂÅÍÑÒÂÎ È ÍÅÃÎÂÀÒÀ ÇÀÙÈÒÀ

Българското законодателство за защита от дискриминация след приемането на 
Конституцията от 19911  г. остана фрагментарно, неефективно и с декларативен 
характер. Конституционно-установената забрана2 за неравноправно третиране не 
намираше във вътрешното законодателство механизми за надеждното си и ефективно 
прилагане. Съществуващите в множество закони норми, забраняващи дискриминацията 
в сферата на приложение на съответния закон, не можеха да бъдат прилагани както 
поради липсата на съответни санкционни норми, така и поради нe-съществуването на 
нарочен механизъм за разглеждане на такива претенции.

През месец април 1999 г. българското правителство прие и подписа “Рамковата 
програма за равноправно участие на ромите в обществения живот в България”/
Рамкова програма/. Основен момент в Програмата, разработена от СНЦ Проект 
Права на човека при условията на консултации на широка основа с ромската общност 
и нейните организации в страната, беше необходимостта от разработване и приемане 
на специално антидискриминационно законодателство. Няколко години гражданските 
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организации в България поставяха този въпрос, като настояваха за приемането на 
пакет от закони, които да регламентират предотвратяването и защитата срещу 
дискриминация по различни признаци3 . При всички експертни и застъпнически усилия 
обаче очевидна се оказа липсата на политическа воля за приемането на такова 
законодателство. Дискриминацията, широко разпространена както в публичния, така 
и в частния сектор в България, не можеше да спре достатъчно сериозно вниманието 
на политиците върху себе си като проблем. Очевидно никоя от представените в 
Народното събрание парламентарни групи не желаеше да рискува с ангажимент към 
така непопулярно законодателство4. 

Встъпвайки в процеса на евроинтеграцията обаче, България се оказа в позицията на 
държава, която следва да отговори на редица изисквания. Основно място между тези 
изисквания зае въпроса за ситуацията на малцинствата и на другите дискриминирани 
групи в страната. Създаването на антидискриминационно законодателство застана 
и в основата на препоръките на Комисията срещу расизма и нетолерантността на 
Съвета на Европа5 и на Върховния Комисар на ООН по Правата на Човека към страните 
– членки на ООН. Това стана и основно изискване на Директиви 2000/43 и 2000/78 на 
Съвета на Европейския съюз. Изпълнението на Рамковата програма, от друга страна, 
се разглеждаше от всички Редовни доклади по напредъка на България в процеса на 
присъединяване към Европейския съюз на Европейската Комисия, като основен 
елемент от изпълнението на политическите критерии за членство на България в 
Европейския съюз. Всички тези изисквания намериха място в Решение № 50/31.01.2002 
г. на Министерския съвет на РБ, с което в законодателната програма на МС бе 
включено изработването на проект на Закон за предотвратяване на дискриминацията 
и внасянето на този проект в Народното събрание6 . Поради поети ангажименти към 
международните институции, във връзка с присъединителния процес, създадената от 
МС Работната група, която трябваше да подготви текст на Проект на Закон, получи 
указание да изпълни задачата си в максимално кратки срокове. Така, в края на месец май 
2002 г., законопроектът беше готов и пое своя дълъг път към превръщането си в закон. 
През месец септември 2002 г., след съгласувателен процес с всички заинтересовани 
министерства, Министерският съвет прие законопроекта на свое заседание и го 
внесе в българския Парламент. 

Законопроектът предвиждаше комплексна защита от дискриминация на основание 
на редица признаци – пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, 
произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, 
лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно 
положение, имуществено състояние. В хода на изготвянето на проекта възникна 
дебат относно това дали разпоредбата, засягаща защитените основи да предвижда 
изчерпателно изброяване, или да остане отворена. Застъпниците на идеята за 
изчерпателно изброяване се аргументираха с това, че е недопустимо в закон да се 
изброяват повече защитени признаци, отколкото в Конституцията на страната7 , 
както и с факта, че по въпроса съществува изрично Решение на Конституционния съд 
на Република България8 . В крайна сметка, в окончателно приетия текст съществува 
добавката “ ... на всякакви други признаци, установени в закона или в международен 
договор, по който Република България е страна”. 
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От момента на внасянето на текста в Народното събрание започна истинско 
“ходене по мъките”. Редица народни избраници решиха, че защитата, която проектът 
предвижда за жертвите на дискриминация, е твърде широка, че в голяма степен отива 
отвъд европейските стандарти, заложени в директивите на Съвета на Европейския 
съюз, които следваше да бъдат транспонирани с този закон. Неправителствените 
организации, ангажирани с работата по законопроекта, проведоха последователна и 
ангажирана застъпническа кампания сред народните представители. Въпреки това, 
точно преди лятната ваканция 2003, в Парламента беше внесен алтернативен 
законопроект във връзка с тази материя. Алтернативният законопроект редуцираше 
в много голяма степен защитата, предвиждана с първоначалния проект. Той не 
предлагаше нови разрешения, различни от тези в първия законопроект, а просто 
премахване на редица текстове с аргументацията, че са излишни. Между “излишните” 
се оказа цялата “Глава Втора” от първия законопроект, която съдържаше разпоредби, 
засягащи сферите на дискриминация. Накърнени се оказваха и правомощията на 
Комисията за защита от дискриминация – специализираният орган, който този закон 
следваше да създаде. Неправителствените организации заявиха ясната си позиция, 
че не подкрепят алтернативния законопроект, тъй като той не осигурява адекватна 
защита от дискриминация и не отговаря на изискванията на европейските директиви. 
В крайна сметка се стигна до компромисен вариант – в парламентарната зала на първо 
четене бяха приети и двата законопроекта, а в последствие водещата Парламентарна 
комисия, Комисията за човешки права и вероизповедания, следваше да обедини двата 
законопроекта в един текст, който да бъде предложен в парламентарната зала за 
второ четене. По същество, консолидирането на двата законопроекта се превърна в 
битка за връщане на текстовете, премахнати от първия законопроект. Тази битка 
се оказа до голяма степен успешна. В резултат на това, България вече има Закон 
за защита срещу дискриминацията, който ни превръща в една от водещите в тази 
материя страни. 

ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ ÍÀ ÇÀÙÈÒÀÒÀ ÎÒ ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈß, 
ÓÒÂÚÐÄÅÍÎ ÑÚÑ ÇÀÊÎÍÀ ÇÀ ÇÀÙÈÒÀ ÑÐÅÙÓ 
ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈßÒÀ

Законът осигурява защита както за физическите лица, така и за юридически лица по 
отношение на техния членски състав или заетите в тях лица. Предложени са дефиниции 
на понятията пряка и непряка дискриминация, тормоз, включително сексуален 
тормоз, расова сегрегация и преследване9 . Също така, като дискриминация се 
определя изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява 
достъпа на лица с увреждания до обществени места10. Законът съдържа и разпоредби, 
които определят изключенията от общия принцип на не-дискриминация. Те са съобразени 
с изискванията на Европейските директиви. 

Някои от принципните разпоредби на закона бяха наречени “революционни” за българската 
правна система. Като най-удачен пример в това отношение може да се посочи 
разпоредбата на чл. 9 от закона, отнасяща се към обръщане на доказателствената 
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тежест в случаи, в които се претендира нарушаване на правото на равно третиране11. 
Друга иновативна разпоредба се съдържа в алинея 3 на чл. 71 от Закона /частта 
за съдебно производство/. Тази разпоредба даде възможност на юридически лица с 
нестопанска цел, които са регистрирани в обществена полза, да инициират съдебни 
дела от свое собствено име, като се конституират като ищци в случаите, в които се 
твърди нарушаване на правата на мнозина. 

Защитената “Глава втора” на закона дефинира основните сфери на защита от 
дискриминация и е разделена съответно на три раздела: Защита при упражняване 
правото на труд, защита при упражняване правото на обучение и образование и защита 
при упражняване на други права, която засяга ползването на обществени услуги.  

Що се отнася до трудовата сфера, дискриминацията е забранена при назначаването 
на работа и при избора на работници/служители, забранена е при определянето 
на работните условия, при определянето на възможности за професионална 
квалификация и образование, развитие в професията, повишения, дисциплинарни 
наказания и уволнения. Закрепен е принципът за равно заплащане за равен труд. 
Работодателите имат задължението да адаптират работното място към нуждите 
на хора с увреждания, стига това да не води до прекомерни усилия. Работодателите 
са задължени да предприемат действия при оплаквания на работниците си за тормоз, 
включително сексуален тормоз. Задължени са и да предприемат действия за превенция 
на дискриминацията на работното място, в противен случай носят отговорност по 
този закон. Работодателите имат и задължение да насърчават кандидатирането за 
работа на хора от под-представения пол или от етнически малцинства. 

В сферата на образованието дискриминацията е забранена по отношение на достъпа 
до образование, получаването на образование, достъпа до стипендии и други. 
Образователните институции също следва да се съобразят с нуждите на хората 
с увреждания. Задължени са и да предприемат действия по оплаквания за тормоз, 
включително сексуален тормоз. Ръководителите на образователни институции следва 
да предприемат мерки за предотвратяване на случаи на дискриминация, в противен 
случай носят отговорност по този закон за актове на дискриминация от страна на 
своите преподаватели или ученици/студенти/обучаеми. 

Що се отнася до достъпа до други права и публични услуги – този раздел беше съкратен 
в процеса на второ гласуване и ограничен до: 1. Задължения за включване на информация 
в учебниците и учебните помагала, която да бъде насочена към преодоляване на 
стереотипите за ролята на мъжа и жената в обществото, както и отрицателните 
стереотипи за етническите малцинства, религиозни групи и лица с увреждания; 2. 
Задължения за професионалните организации да не поставят дискриминационни 
условия за членство; 3. Задължения за предоставяне на стоки и услуги без оглед на 
признаците, по които дискриминацията е забранена; 4. Задължения за държавните и 
обществени органи и органите на местно самоуправление да провеждат политика, 
осигуряваща балансирано участие на мъже и жени и представително участие на хора 
от малцинствата
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Законът създава специализирана Комисия за защита от дискриминацията. Тя е съставена 
от 9 членове, петима, избрани от Парламента и четирима, назначени от Президента 
на Републиката. Ролята на Комисията е многопластова. Тя следва да се занимава с 
производства по оплаквания от дискриминация и да налага административни санкции, 
но също така да осъществява цялостен контрол по спазването на закона, да подготвя 
доклади, препоръки и проучвания, да провежда обучения12. Няколко са разпоредбите, 
които дават основание да се заключи, че конституирането на Комисията ще допринесе 
в процеса на защита на правата на жертвите на дискриминация. Първо, Комисията 
следва да заседава по случаи на твърдяна дискриминация в състави от по трима 
заседатели като съставите, които се формират, се специализират да се занимават с 
различни видове дискриминация .  Наличието на специализиран състав трябва да доведе  
до изграждане на повече доверие в професионализма на заседателите у жертвите 
на твърдяна дискриминация13. Освен това, за разлика от съдебното производство, за 
инициирането на което е необходимо жертвата на твърдяна дискриминация да заведе 
искова молба, Комисията за защита срещу дискриминацията ще има възможност да 
инициира производство както по оплакване на пострадал, така и по сигнал на трето 
лице /физическо или юридическо – т.е. включително и неправителствена организация/, 
както и да се самосезира в случаи, в които й е станал известен факт на дискриминация14. 
Тези възможности, за иницииране на производство от трето лице, както и от самата 
Комисия, без съмнение са в състояние да допринесат за създаването на практика 
по случаи на дискриминация, тъй като чрез тях може да се преодолее проблема с 
нежеланието и страха на самите засегнати да инициират производство по защита 
на правата си. В такъв случай, и при натрупване на известен брой позитивни решения, 
това би могло да изиграе катализираща роля, като  мобилизира и окуражи самите 
жертви на дискриминация да защитават правата си с предвидените от закона 
средства. 

Пострадалите от дискриминация имат възможност да защитят правата си и по 
съдебен ред. В специализирания закон се съдържат само такива разпоредби относно 
съдебното производство, които създават специализиран ред за разглеждането на 
този вид дела,  за разлика от стандартната процедура на Гражданско-процесуалния 
кодекс. От основно значение за случаите на дискриминация на етническа основа са 
разпоредбите, които дават възможност на лица, жертви на дискриминация, да се 
присъединяват към вече заведени искове. Първоначалните ищци по тези искове  могат 
да канят други пострадали от същото нарушение да се присъединят към заведения 
вече иск. Другата основна възможност /спомената по-горе/, дава разпоредбата на чл. 
71, ал. 3 – т.е. възможността неправителствени организации да се явят като ищци 
в свое собствено качество – но това важи само за случаите, в които се твърди, че 
са засегнати правата на мнозина. За да може да се реализира такъв иск, следва да 
е налице едно нарушение, от което да са пострадали много лица, или пък незаконна 
практика, от която постоянно страдат множество лица.

Така приетият закон е в хармония с Директивите на Съвета на Европейския съюз 
2000/4315, 2000/7816, 2002/73, които задават настоящите стандарти на анти-
дискриминационна защита в Европа. Той отговаря и на приоритетите на Рамковата 
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програма за равноправно участие на ромите в обществения живот. Законът 
консолидира антидискриминационните разпоредби, досега съществували в българското 
законодателство в единен текст, което, на практика, подобрява възможностите за 
ефективна защита.

ÇÀÙÈÒÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎÒÎ ÍÀ ÐÀÂÍÎ ÒÐÅÒÈÐÀÍÅ. ÐÎËßÒÀ ÍÀ 
ÍÅÏÐÀÂÈÒÅËÑÒÂÅÍÈÒÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Българските неправителствени организации, фокусирали своите програми върху 
защита на основните човешки права, между които основно място заема правото на 
равно третиране, разработваха стратегии в подкрепа на жертвите на дискриминация 
още дълго преди да се заговори за необходимостта от специално законодателство 
в тази насока. Стратегиите включваха както обучения на засегнатите групи в 
посока познаване и борба за спазването на тяхното право на равно третиране, така 
и застъпничество пред държавните и общински институции за приемане на защитни 
програми и – в най-голяма степен – осигуряване на експертно правно консултиране 
и правно представителство за жертвите на дискриминация по различни признаци. 
Обученията се провеждаха върху основни международни документи, ратифицирани 
от Република България, както и върху оскъдните разпоредби, намерили място в 
различни български отраслови закони, прокламиращи правото на недискриминация. 
Неправителствените организации се обръщаха към различни засегнати групи, в 
зависимост от своя профил и сфери на действие. Особено внимание се обръщаше на 
младежите, за които възпитаването в принципа на равно третиране изглежда най-
важно. В условията на липса на подходящ български материал се използваха утвърдени 
международни програми, разработвани от водещи неправителствени организации 
в Европа и Съединените щати, както и в рамките на юридическите факултети 
на реномирани университети в цял свят. Тези програми естествено изискваха 
приспособяване към българската действителност, към българската правна система 
и българските условия като цяло. В средата на деведесетте години на миналия век 
българските неправителствени организации вложиха сили и средства в обучението 
на експерти, които да са в състояние да дават професионална подкрепа както по 
отношение на жертвите на дискриминация, така и по отношение на превенция на 
проблема, чрез осъществяването на обучения и образователни програми. Така 
гражданското общество се нагърби със задачи, за осъществяването на които 
в останалия демократичен свят се полагат целенасочени усилия от страна на 
държавни институции. В продължение на няколко години неправителственият сектор 
в България изгради експертиза, която и досега липсва в  държавните институции и 
органите на местно самоуправление. Като резултат от това настъпи момент, в 
който българските държавни органи сметнаха, че борбата срещу дискриминацията е 
задача на гражданските организации. Този процес, тръгнал в грешна посока, в новите 
реалности подлежи на коригиране, което в настоящия етап все още изглежда трудно 
осъществимо. Гражданските организации продължават да бъдат възприемани като 
обединения, които изискват прекалено много от държавата, пречат на изграждането 
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на международен авторитет на България, като вместо да сътрудничат на държавата, 
критикуват политиките на международно ниво и предоставят на международните 
мониторингови институции информация за нарушения, извършвани в страната. 

В условията на липса на специално антидискриминационно законодателство /преди 
приемането и влизането в сила на Закона за защита срещу дискриминацията/, 
гражданските организации в страната, ангажирали програмите си с предоставяне 
на експертна помощ на жертви на неравно третиране, бяха поставени пред 
необходимостта да използват единствено международните ангажименти на 
страната по Европейската Конвенция за правата на човека и основните свободи, 
Международния Пакт за граждански и политически права, Международния Пакт 
за икономически, социални и културни права, Рамковата Конвенция за защита на 
националните малцинства и други основни документи. Търсеха  се възможности в 
рамките на оскъдното българско законодателство. Когато се правеше стратегическо 
планиране на възможностите за предоставяне на съдебна защита на жертви на 
дискриминация, се утвърди практиката за използване на разпоредби от Българската 
Конституция /която има пряко действие/, Закона за отговорността на държавата 
за вреди, причинени на граждани, както и разпоредбите на Закона за задълженията и 
договорите17 , които обосновават отговорността при деликт, вследствие на който 
жертвата понася морални болки и страдания в резултат на неравно третиране. При 
наличието на оскъдна национална законова база и като се има предвид непознаването 
на международните документи от страна на българските съдилища, това се оказа 
много трудна задача. Допълнително затруднение представляваше фактът, че при 
опитите за съдебна защита на жертви на дискриминация, ищците бяха поставени 
при общите условия на българския Гражданско-процесуален кодекс – т.е., трябваше 
да провеждат пълно доказване на своето твърдяно нарушено право. Всички описани 
затруднения доведоха до необходимостта от внимателно разработване на успешна 
стратегия в тези условия. Коалиции от граждански организации в страната, в 
сътрудничество с утвърдени международни организации, работещи върху защита на 
правото на равенство, работиха целенасочено върху излагането на доказателствената 
част в съдебни искове за неимуществени /морални/ вреди, вследствие на претърпяна 
дискриминация. По този начин бяха идентифицирани основните сфери на обществения 
живот, в които хора са дискриминирани на основата на различни признаци. Тези основни 
области по-късно се превърнаха в съдържание на разделите на Глава Втора от Закона 
за защита срещу дискриминацията. Те включваха преди всичко сферата на труда, 
сферата на образование и обучение и широката дефиниция на сферата участие в 
обществения живот и ползване на обществено-достъпни услуги, за които е направена 
публична оферта към всички членове на едно общество. Тези сфери бяха дефинирани 
като стратегически от гражданските организации, които започнаха целенасочена 
работа за представяне на случаи на дискриминация пред съдебните органи в страната. 
По отношение на събирането на възможни доказателства и тяхното представяне пред 
съда беше проучен американският опит по така наречените тестинг експерименти18 
. Стратегията включваше широко използване на тестинга като доказателствено 
средство пред съда, чрез събиране на гласни доказателства /свидетелски показания/ 
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от тестери, включително и при уведомяване на съдебния състав за факта, че описаната 
в исковата молба ситуация засяга повтарящи се нарушения, като представените 
конкретни доказателства се отнасят до провокирана ситуация. Използването на 
тази стратегия се наложи след многогодишни неуспешни опити да се постигне 
успех с представяне пред съда на нетествани нарушения. Оказа се, че в нетествана 
ситуация е почти невъзможно да се съберат годни доказателства. Така например, през 
2002 г. пред Софийски Районен съд бяха представени два случая на дискриминация на 
етническа основа в сферата на здравеопазването:

1. Н. А.С. срещу Първа специализирана акушеро-гинекологична болница “Света София” 
ЕАД , София19: През август 2001 г. Н. С., ромка от кв. “Факултета” в София, постъпва в 
болница “Св. София”, за да роди детето си. При приемането си е настанена в коридора 
на петия етаж на родилния дом  с обяснението, че част от болничното крило е в 
ремонт и няма свободни места в стаите. Всички други родилки, настанени в коридора, 
са изключително жени от ромски произход. Всички пациентки от ромски произход, 
приемани в родилния дом по време на престоя на С. там, били настанявани в този 
коридор. Нито една родилка от ромски произход не била настанена в стая. От друга 
страна, всички родилки от български етнически произход били настанявани в стаи и 
нито една родилка от български етнически произход не била настанена в коридора. 
Новородените деца на родилките от ромски произход били настанени в коридора с 
майките си, докато бебетата на пациентките от български етнически произход били 
настанени заедно с майките си в стаи. Всички родилки от ромски произход се хранели 
в коридора, пациентките от български етнически произход получавали храната си 
в стаите. При липсата на специално законодателство случаят е квалифициран на 
основание Конституция на Република България (с пряко действие) - чл.6, ал.1 и ал.2, 
Закон за задълженията и договорите – чл.45, ал.1 и ал.2, чл.4920 и Граждански процесуален 
кодекс – чл.97, ал.221. Квалификацията включва и нарушения на основни международни 
договори, по които Република България е страна, в това число: Международен пакт за 
граждански и политически права - чл.2, ал.1, ал.3 (а), чл.722, Международна конвенция 
за премахване на всички форми на расова дискриминация - чл.1,  чл.523 и Конвенция 
за защита на правата на човека и основните свободи, изменена и допълнена от 
Протокол 11 – чл.3, чл.1424. Софийският Районен съд отхвърли иска, като се мотивира с 
недоказаност, както и inter alia с това, че ищцата не е доказала своя ромски етнически 
произход. Решението се обжалва и е потвърдено от Софийски Градски съд като втора 
инстанция. Тъй като търсеното по реда на Закона за задълженията и договорите 
обезщетение за понесени неимуществени вреди е в символичен размер, искът не 
подлежи на касационно обжалване. 

2. С.В.Д. срещу Първа специализирана акушеро-гинекологична болница “Света София” 
ЕАД, София: През зимата на 2002 г., С. Д., ромка от кв. “Факултета” в София, бременна 
в четвърти месец, една вечер в дома си прави спонтанен аборт. След като цяла 
нощ е имала силни болки, в 10 часа сутринта на следващия ден тя отива в Първа 
специализирана акушеро-гинекологична болница “Света София” ЕАД за преглед и 
следабортни медицински манипулации. В болницата е насочена от регистратурата 
към лекар. Въпреки че е била с болки, С.Д. е върната от лекаря, тъй като той я пратил 
да заплати 5 лева за извършването на прегледа и манипулациите, а тя не е имала в 
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себе си никакви пари. В същото време в болницата е приета без всякакви условия за 
извършване на медицински манипулации жена от български етнически произход. С. Д. 
се завърнала в дома си, където поискала от семейството си тези пари. След като ги 
получила, тя се върнала в болницата, придружена от две свои роднини – С. К. Я. и Н. А. 
С. При отиването на трите жени в болницата С. Д. отново била върната, тъй като 
този път й били поискани 20 лева за извършването на манипулациите, а тя разполагала 
само с поисканите при първото й отиване пет лева. Според свидетелството на 
придружителките й, при отиването си в болницата С. Д. била в тежко състояние, 
едва се движела с тяхна помощ, била пребледняла и дрехите й били изцапани с кръв. 
След като била върната от лекарите за втори път, двете придружаващи я жени са 
се обърнали отново към регистратурата на болницата, но там им отговорили, че от 
тях нищо не зависи и не могат да й подготвят документи за приемане без лекарско 
нареждане. Към девет часа вечерта състоянието на С. се влошило чувствително. Тя 
вдигнала висока температура и болките й се увеличили много. Тогава семейството 
й потърсило помощ от Т. П. – психолог в неправителствената организация “Здраве и 
социално развитие”. Т. П. завела болната в университетската “Александровска болница”, 
където й съдействала да бъде приета за лечение. Там били извършени необходимите 
медицински манипулации и на С. Д. били изписани антибиотици, които да лекуват 
получената от нея вследствие ненавременното лечение инфекция. Поради липсата 
на специално антидискриминационно законодателство, случаят е квалифициран в 
исковата молба на основание Конституция на Република България (с пряко действие) 
- чл.6, ал.1 и ал.2, Закон за народното здраве - чл.3а, т.125, Закон за задълженията 
и договорите – чл.45, ал.1 и ал.2, чл.49, Граждански процесуален кодекс – чл.97, ал.2, 
както и на основание следните международни документи, ратифицирани от Република 
България: Международен пакт за икономически, социални и културни права - чл.2, 
чл.12, ал.1, ал.2 d), Международна конвенция за премахване на всички форми на расова 
дискриминация - чл.1, чл.5 и … iv), Конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи, изменена и допълнена от Протокол 11  –  чл.3, чл.14, Европейска социална 
харта (ревизирана) - член Е и чл.1126. Софийският Районен съд отхвърли иска поради 
недоказаност. Решението беше обжалвано пред и потвърдено от Софийски Градски 
съд като втора инстанция. Поради символичния размер на исканото обезщетение 
за претърпени неимуществени вреди,вследствие неравно третиране, решението на 
Софийски Градски съд не подлежи на касационно обжалване.  

От друга страна, ситуациите, при които за доказване на нарушението беше използван 
тестинг експеримент, доведоха до първите успешни съдебни дела, твърдящи понасяне 
на неимуществени вреди, вследствие на дискриминация. Преди влизането в сила на 
Закона за защита срещу дискриминацията, българската правораздавателна система 
разполагаше само с две такива съдебни решения, получени след последователните 
усилия на неправителствените организации, предоставящи експертна правна помощ 
на жертви на дискриминация:

1. Група роми срещу “Олимпик Маркетинг Къмпани” АД, с. Ягода, община Казанлък: 
Компанията – ответник е собственик на спортен комплекс с плувен басейн, за 
който редица граждански организации са получавали от граждани от ромси произход 
многобройни сигнали, че управата на комплекса отказва да допуска роми да ползват 
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басейна. На 21.07.2001 г. експерти от гражданския сектор27  организират четирима 
роми /тестерска група 1/ от Стара Загора заедно с трима души от български 
произход /тестерска група 2/ да посетят спортния комплекс в с. Ягода, Казанлъшка 
община и намиращия се в комплекса басейн, собственост на  фирма “Олимпик 
Маркетинг Къмпани АД”. Тримата българи си купуват билети и влизат без проблем. 
На четиримата роми е отказано да им бъдат продадени билети. Ромите питат каква 
е причината, а персоналът се отнася към въпроса така, сякаш не е зададен и ромите 
изобщо не съществуват. Ставайки свидетели на това, тримата българи се връщат, 
за да попитат за причината. Отговаря им се (в присъствието на четиримата роми), 
че политиката на фирмата е да не допуска роми да ползват басейна, тъй като те са 
“мръсни по природа и шумни по поведение, пречат на останалите посетители, крадат 
и намаляват търговската привлекателност на обекта”. При това персоналът отрекъл 
това да е дискриминация, като се позовал на факта, че наема роми за поддържащ 
персонал на обекта. Случаят е предоставен на Казанлъшки Районен съд, след завеждане 
на искова молба от името на четиримата роми /тестерска група 1/ със съдействието 
и предоставяне на експертна правна помощ от гражданските организации. Искът е 
основан на разпоредбите на Конституцията на Република България (с пряко действие) 
- чл.6, ал.1 и ал.2, Закон за задълженията и договорите – чл.45, ал.1 и ал.2, чл.49, 
Граждански процесуален кодекс – чл. 97, ал.2, както и на разпоредбите на изброените 
вече по-горе основни международни документи, защитаващи правото на равенство. В 
исковата молба ищците inter alia твърдят: “Почувствахме се унизени заради това, че 
незаслужено, единствено поради цвета на кожата ни, се отнасят по този начин към 
нас. Почувствахме срам, че това се случи пред нашите приятели. За нас бе също така 
изключително унизително да обясняваме и доказваме, че сме чисти и не сме различни 
от който и да е друг посетител на басейна. След случилото се настроението ни се 
влоши до края на деня, а и през следващите няколко дни си спомняхме за случката с 
неприятно чувство. Всеки човек има достойнство. Конституцията на РБ, Всеобщата 
декларация за правата на човека, Международният пакт за гражданските и 
политическите права, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи 
прогласяват правото на всеки да има защита срещу посегателства към честта и 
достойнството му. В случая противозаконно беше накърнено както достойнството 
на всеки един от нас – оценката на всеки от нас за себе си, така и честта на всеки 
един от нас – оценката на останалите за нас. Това накърняване бе извършено с думи 
и противозаконно действие – недопускането ни до басейна. След като фирмата – 
ответник е направила публична оферта към всички да посетят спортния комплекс, 
то тя се е задължила към всеки, независимо от неговия етнически произход и цвят 
на кожата. Дори тази оферта действително да съдържаше забрана за лица от даден 
етнически произход да посещават басейна, пак тази забрана би била противозаконна и 
дискриминационна, защото накърнява честта и достойнството на всеки потенциален 
посетител на басейна със забранения произход и цвят на кожата. Осъщественото 
от представителите на фирмата – ответник с думи и действие, представлява 
непозволено увреждане, което пряко и непосредствено причини на всеки един от нас 
неимуществени вреди.” От съда се иска да присъди на всеки от ищците обезщетение 
за понесени от него неимуществени вреди, вледствие на претърпяна дискриминация, 
както и да осъди ответника да преустанови за в бъдеще да извършва противозаконните 
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дискриминационни действия, изразяващи се в недопускане на лица поради етническия 
им произход до управляваните от ответника обекти, обявени, чрез публична оферта, за 
общодостъпни, както и всякакъв друг вид дискриминационни действия /на основание чл. 
97, ал. 2 от ГПК/. При липсата на специално антидискриминационно законодателство, 
експертите, работещи по случая, имаха нелеката задача да докажат: наличието 
на увреждане, противоправност на поведението на ответника, понесена от ищеца 
вреда и наличието на причинно-следствена връзка между увреждането и вредата. 
При условията на деликта /чл. 45 от Закона за задълженията и договорите/ вината 
на ответника се предполага до доказване на противното. Разпитаните пред съда 
свидетели /тестерска група 2/ дадоха показания, чрез които се доказа, че е налице 
предвиденото в хипотезата на правната норма на чл.49 ЗЗД увреждащо действие, 
изразяващо се във възпрепятстване на достъпа на ищците до плажа на с.Ягода, 
община Мъглиж. Същите действия се доказаха, че са извършени с ясно подчертани 
мотиви – негативно отношение към ищците, и то единствено заради етническия им 
произход. Това отношение е изразено с думи от изпълнителния директор и двамата 
служители на дружеството - ответник в разговора с третите лица  - свидетелите. 
Гласните доказателства сочат, че нарушението не е изолиран случай, а и по-рано 
са получавани оплаквания за подобни дискриминационни действия, включително 
спрямо ищците. Експерти навеждат пред съда доводи, че описаните действия са 
противоправни, тъй като са извършени в нарушение на общото задължение за всички 
физически и юридически лица да се въздържат от  дейност, която вреди другиму. Вреда 
е налице във всеки случай, когато, с действие или бездействие, се засяга основно право 
на човека и гражданина, а правото на достойнство заема важно място сред тези 
права, особено когато е свързано още и с благата на равенството /което включва 
равното отношение/ и търпимостта. Пред съда е подчертано, че това особено място 
е определено от конституционния законодател в преамбюла на Конституцията28.

Експертите пледират, че освен в преамбюла на Конституцията, принципът на равно 
достойнство е прогласен и в чл.6, ал.1, според който всички хора се раждат свободни и 
равни по достойнство и права. Този принцип, видно от конституционната разпоредба, 
има измерението на свобода, а не просто на  право и е изведен пред останалите права 
и свободи на гражданите, уредени в глава втора от Конституцията. Също така, за 
разлика от по-голямата част от останалите права и свободи на човека и гражданина, 
тази свобода е формулирана като абсолютна без да е допустимо нейното ограничаване 
в каквито и да било случаи, дори и по изключение. Това означава, че никакво нейно засягане 
или накърняване не е допустимо, колкото и оправдано да изглежда то от практическа 
гледна точка. Следователно, задължението за другите, което съответства на 
свободата на личността на равно достойнство, е за равно отношение към всяко човешко 
същество, без разлика, основана на раса, етническа принадлежност, народност, пол и 
др. природни или културни дадености. За разлика от задължението, формулирано в чл.6, 
ал.2, което е възложено в частност на законодателя, задължението по чл.6, ал.1 е 
формулирано като общо задължение за всеки, доколкото свободата, прогласена в този 
текст, е абсолютна, а нормата е формулирана императивно. Чрез свидетелските 
показания се доказа, че ищците са били по-неблагоприятно третирани от всички 
други лица, в сравнимата ситуация, на основание на техния произход. Пред съда се 
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наведе довода, че такова по-неблагоприятно третиране, според стандартите на 
демократичните общества, се определя като дискриминация и представлява нарушение 
на правните норми, които обуславят равенството на всички човешки същества. В 
резултат на дискриминационните думи и действия ищците са претърпели вреди, не 
са били допуснати до спортния комплекс и тяхната човешка чест и достойнство са 
били накърнени. 

Съобразявайки аргументацията на експертите, предоставящи квалифицирано правно 
представителство на ищците, съдът произнесе решение, с което уважи иска и осъди 
ответното дружество да заплати обезщетение за нанесени неимуществени вреди, 
поради понесено дискриминационно отношение. Съдът обаче отхвърли за осъждане на 
ответника да се въздържа от бъдеща дискриминация, като се мотивира с широката 
формулировка на иска и отсъствието на законова основа за уважението му. 

2. Група роми срещу ЕТ “Златко Колев – Пенка Ташева Лъки 99”, Стара Загора: През 
юли 2001 г. граждански организации са получили сигнал, че в Стара Загора централно 
кафене отказва обслужване на роми с аргумент етническия произход на клиентите. 
За събиране на доказателства се използва тестинг експеримент по описания в горния 
случай начин. Тестерите с български произход са обслужени веднага. На тестерите 
роми отказват да им сервират с обяснението, че заведението не сервира на цигани. 
Мотивацията е, че те отблъскват клиентите от български произход. По-късно, в съда, 
персоналът отрича това да е дискриминация, като се позовава на факта, че съседното 
заведение сервира на роми. Със случая се занимава Старозагорският районен съд, 
като искът е основан на същите текстове, цитирани по повод делото, заведено пред 
Казанлъшкия районен съд. Организациите, осигуряващи експертната правна помощ, 
използват същата стратегия и тя още веднъж се доказва като успешна. Двата 
случая се различават единствено по интензитета на защитата на ответниците. 
Докато в случая, с който е сезиран Казанлъшкия Районен съд, ответното дружество 
изобщо не участва в производството, то ответникът пред Старозагорския окръжен 
съд се защитава агресивно, като използва всички възможности, предоставени му от 
Гражданското съдопроизводство. 

През двете години от прилагането на Закона за защита срещу дискриминацията се 
развиха добри, макар и не съвсем еднопосочни съдебни практики. Трябва да се отбележи, 
че макар и няколко десетки първоинстанционни съдебни решения да са налице, то все 
още се броят на пръстите на една ръка произнасянията на второинстанционните 
съдилища. За целите на създаването на позитивна съдебна практика е необходимо 
да се провежда последователна политика, насочена към допълнително запознаване 
на магистратурата с целите, изискванията и процедурите, създадени със Закона за 
защита срещу дискриминацията. Факт е, че законът е нов и все още непознат – не само 
за обществото, но и за правораздаващите институции. Поради това е необходимо и 
сериозно застъпничество в полза на професионалното укрепване  на създадената по 
закона Комисия за защита от дискриминацията, една от основните задачи на която 
е популяризиране на закона, провеждане на изследвания по съществуващата съдебна 
практика и обществени нагласи, фасилитирането на създаването на положителни 
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практики и провеждане на необходимите обучения – както за обществени групи, така 
и за правоохранителните и правораздавателните органи.

Проблематиката, с която съдът се занима до този момент, отразява сферите на 
защита, предоставяна от Закона за защита срещу дискриминацията: сферата на 
трудовите правоотношения, сферата на образование и обучение и сферата на достъп 
до обществени услуги и участие в обществения живот в страната. Следва да се 
отбележи, че до този момент активност при иницииране на съдебни производства се 
забелязва при защитата от дискриминация на етническа основа. Единични са случаите 
на заведени съдебни производства, в които се твърди нарушаване на правото на 
равенство на основата на друг признак. В областта на трудовите правоотношения 
се атакуваха успешно и продължават да се атакуват пред съда случаи на откази 
на работодатели да допуснат до интервю или да назначат на работа кандидати от 
ромски произход , случаи на незаконни уволнения  и т.н.; в областта на образованието 
се атакуват откази на учебни заведения да приемат ученици от ромски произход29, 
наличието на сегрегирани паралелки /само с ромски ученици/ в общинските училища, 
наличието на сегрегирани ромски училища в гетата, свръх-представителството 
на ромските деца в т.нар. помощни училища30; В областта на предоставянето на 
услуги – случаи на отказан достъп до обществени места на клиенти от ромски 
произход – магазини, клубове, спортни комплекси и други31; срещу забранените форми 
на дискриминация, каквито са преследването, расовата сегрегация32, тормоза33 и 
подбуждането към дискриминация. 

След влизането в сила на Закона, инициирането на съдебни процедури на основание 
антидискриминационните разпоредби, се превърна в приоритет за правните програми 
на водещите правозащитни организации в страната. Фондация “Романи Бах” (ФРБ), 
съвместно с Европейския център за правата на ромите (ЕЦПР) – Будапеща, инициира 
поредица от съдебни производства срещу училища и други образователни институции, 
които отказват равен достъп до образование на ромски деца или допускат други видове 
дискриминация на етническа основа. Поредица от съдебни производства бяха заведени 
и срещу работодатели, които отказват равен достъп до назначаване на работа на 
кандидати от ромски произход, както и срещу юридически лица, които отказват достъп 
до обществени услуги на клиенти от ромски произход или им предлагат обслужване от 
по-ниско качество.  

В областта на образованието се водят съдебни производства, в рамките на които се 
твърди дискриминация поради:

  Отказ на общински училища да приемат деца от ромски произход;

  Сегрегацията и нискокачественото образование, което получават ромските деца 
в така наречените «цигански училища»34; 

  Сегрегацията на ромски ученици в “цигански паралелки” в общинските училища, 
която е резултат от твърдян натиск от страна на родителите на българските 
деца, заплашващи училищните ръководства, че ще преместят децата си в други 
училища, ако в техните класове има ромски деца;
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  Расизъм в класните стаи35;  

  Свръхпредставеност на деца от ромски етнически произход в така наречените 
специални училища – за деца с умствени увреждания. Известно е, че много 
ромски деца попадат в тези училища, тъй като родителите им не са адекватно 
информирани за характера на училищата, рекламирани като училища за 
социално слаби деца. Тези съдебни производства са инициирани от името на 
неправителствените организации Европейски център за правата на ромите и 
Фондация “Романи Бах”, тъй като родителите на засегнатите деца проявяват 
притеснение, че ако производствата се заведат от тяхно име, е възможно 
децата им да бъдат виктимизирани. 

Цитираните по-горе случаи на дискриминация на етническа основа в областта на 
образованието са висящи пред българските съдилища. 

По отношение на системата за здравеопазване се атакуват пред съдебните 
инстанции случаи на отказан достъп до здравеопазване или неравностойно третиране 
на пациенти от ромски произход. Още преди влизане в сила на Закона за защита 
срещу дискриминацията Фондация “Романи Бах”, съвместно с ЕЦПР, инициира съдебни 
производства по повод откази на медицински грижи в спешни случаи и сегрегация на 
ромски родилки и бебета в така наречени “цигански стаи” в родилните отделения на 
болниците.   

Поредица от съдебни производства бяха инициирани срещу работодатели, които 
отказват да назначат кандидати от ромски произход, както и срещу доставчици на 
услуги, които отказват достъп на роми. В това отношение бихме цитирали следните 
случаи, получили положително разрешение от съдебните инстанции:

Един от първите съдебни случаи, по които беше произнесено решение на Софийския 
районен съд, се отнасяше до отказ на “Кенар” ЕООД (като работодател) да 
назначи на работа кандидат от ромски произход. Г-н Ангел Асенов, ромски младеж 
от София, опитал да се яви на интервю за назначаване на работа и това му било 
отказано с обяснението, че “фирмата не назначава цигани”. Цитираният отказ 
бил даден в рамките на телефонен разговор между младежа и служител на “Кенар” 
ЕООД. В началото на разговора служителят на фирмата изброил изискванията към 
евентуалните кандидати, които включвали: “Мъже до 30-годишна възраст със средно 
образование”. На въпроса на г-н Асенов дали ромският му етнически произход би могъл 
да предизвика проблем, отговорът на служителят на фирмата бил: “Да, сто процента 
проблем, ние не назначаваме цигани, това е политика на фирмата.” Разговорът между 
кандидата и служителя на “Кенар” ЕООД се провел пред двама членове на екипа на 
Фондация “Романи Бах”, които по-късно свидетелстваха за съдържанието му пред 
съда. Софийският районен съд произнесе решение, с което намери, че в случая е налице 
пряка дискриминация на основа етническия произход на ищеца. Съдебното решение 
освен това задължава фирмата-ответник да не допуска дискриминационни действия 
за в бъдеще и осъжда ответника да заплати на г-н Асенов обезщетение за претърпени 
от него неимуществени вреди. В рамките на решението си съдът експлицитно 
подчертава, че на основание Закона за защита срещу дискриминацията ответникът 
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е бил длъжен да създаде такава вътрешна организация на своите дейности, която 
да може да изключи всяка възможност за дискриминационно поведение – нещо, което 
отвeтното дружество не е направило. Съдът също така намира, че ответникът се 
е провалил  в опита си да докаже, че не е третирал ищеца по-неблагоприятно от 
останалите кандидати, след като ищецът е доказал пред съда факти, от които може 
да се направи извод, че е налице дискриминация.  

Второто позитивно съдебно решение на основание антидискриминационния закон беше 
постановено по случая на Севда Нанова против “Вали” ЕООД. Случаят се отнасяше до 
отказ на фирма да продаде стоки на клиент от ромски произход. Г-ца Нанова е била 
обиждана от служителка на фирмата-ответник за етническия си произход, била е 
нападана с агресивни реплики и физически изблъскана извън магазина, собственост 
на “Вали” ЕООД. Поведението, на което е станала жертва, й е причинило морални 
страдания. Информирани за инцидента, членове на екипа на Правната програма на 
Фондация “Романи Бах” организираха повторно посещение на същото място, като 
придружиха пострадалата. Г-ца Нанова беше подложена отново на същото отношение 
– беше й отказан достъп и обидно и насилствено беше изгонена от магазина. 

По случая беше инициирано съдебно производство с подкрепата на ФРБ и ЕЦПР. 
Искът твърдеше наличие на пряка дискриминация, основана на етническия произход 
на жертвата. 

Софийският районен съд се произнесе по случая с решение, с което намери, че е налице 
пряка дискриминация. Съдът също така задължи ответното дружество да не допуска 
дискриминационни действия за в бъдеще, както и го осъди да заплати обезщетение 
за претърпени от ищцата неимуществени вреди, вследствие на неравностойното 
отношение, на което е била подложена.  Съдът намери, че ответникът е нарушил чл. 
4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията, който забранява както пряката, 
така и непряката дискриминация, основана, inter alia, на етнически произход. Съдът 
също така намери, че ответникът е нарушил чл. 37 от същия закон, който определя, 
че всеки има право да получава равен достъп до и качество на обществени стоки и 
услуги. Ответното дружество опита да се защити, като твърдеше, че случилото се 
е по-скоро инцидент, провокиран от служител на фирмата, а не фирмена политика. 
Съдът намери това възражение за необосновано, като определи, че всяко юридическо 
лице е отговорно за действията на своите служители при и по повод изпълнение на 
възложената им работа. 

И в двата цитирани по-горе случая бяха произнесени много балансирани и добре 
аргументирани съдебни решения, базирани на разпоредбите на Закона за защита от 
дискриминацията. И двата случая получиха широко медийно внимание и не толкова 
позитивна обществена реакция. 

Когато се говори за равенство на достъпа до обществени услуги, един от най-
интересните случаи, на които заслужава да бъде обърнато внимание, е твърдяното 
дискриминационно отношение на електроразпределителните дружества към 
потребители от ромски етнически произход. През месец януари 2004 г., след масивна 
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повреда в системата за електрическо захранване в ромския квартал “Факултета” 
в София, повече от 300 семейства останаха без електрозахранване за повече от 
четири месеца. Между пострадалите имаше както нередовни, така и редовни платци 
на електроразпределителното дружество. Компанията отказа да извърши ремонт на 
мрежата с аргумента, че от района има много малка събираемост на задълженията, 
и поиска издължаване на поне 70 % от общата сума на задълженията на квартала 
преди да започне ремонтни дейности. В резултат на това, през дългия зимен 
период, поне 30 ромски семейства – дългогодишни изрядни платци, бяха оставени 
без електрозахранване. Редовни платци могат да изпаднат в такава проблематична 
ситуация, само ако са роми и живеят в ромски квартал. При описания по-горе случай 
изправните платци роми изпаднаха в ситуация на по-неблагоприятно третирани в 
сравнение с изправни платци от български етнически произход. Подобни колективни 
санкции Електроразпределителната компания прилага само по отношение на 
потребители, живеещи в ромски квартали. Фондация “Романи Бах” и Българският 
хелзинкски комитет се конституираха като ищци в съдебно производство по този 
случай, възползвайки се от разпоредбата на антидискриминационния закон, даваща 
възможност на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, 
да предявяват искове, когато се твърди нарушение на правото на равенство на мнозина. 
ЕЦПР също така се присъедини като ищец по иска, възползвайки се от разпоредбата, 
която дава възможност на ищци да обявят завеждането на иска си и поканят други 
заинтересовани да се присъединят. В този случай съдът намери, че е налице непряка 
дискриминация по отношение на редовните платци  роми от квартал “Факултета”. 
Прие, че ищците са представили факти, от които може да се презюмира, че е налице 
дискриминация, а ответното дружество не е успяло да докаже, че не е нарушило 
правото на равно третиране.  Прилагайки разпоредбата за особено преразпределение 
на доказателствената тежест в случаи, в които се твърди нарушение на правото 
на равно третиране, съдът постанови, че ответникът е извършил нарушение на 
Закона за защита от дискриминацията. Друг съдебен случай срещу столичната 
електроразпределителна компания, иницииран с подкрепата на ЕЦПР, засягаше 
дискриминационната практика на дружеството да поставя електроизмервателните 
уреди в ромските квартали на височина до 12 метра, което не дава възможност на 
потребителите да упражняват визуален контрол върху показанията на електромерите. 
Тази практика нарушава между другото и общите условия, предложении от самото 
електроразпределително дружество. Първоинстанционният съд намери, че в случая 
е налице дискриминация и задължи ответника да възстанови положението отпреди 
нарушението36 . 

Интересен съдебен спор се разви в рамките на инициираното от ФРБ производство 
против лидера на КТ “Подкрепа” Константин Тренчев. Производството беше 
предизвикано от оповестена от Тренчев декларация, съдържаща обидни квалификации 
по отношение на ромския етнос и предложения към българското общество за създаване 
на доброволни въоръжени отряди за борба с “достигналата епидемични размери 
ромска престъпност”. Екипът на ФРБ оцени това като тормоз на етническа основа и 
подбуждане към дискриминация. В този смисъл беше и последвалото съдебно решение, 
което освен че установи горепосочените нарушения на закона, задължи ответника 
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за в бъдеще да се въздържа от такива и подобни изявления. Това се преценява като 
изключително важно съдебно решение (още повече произнесено против публична 
личност, известна в обществото), тъй като прави изключително важен баланс между 
цитираните нарушения на антидискриминационното законодателство и проблема за 
свободата на словото и докъде се простира тя. 

Първите решения на българските съдилища по дела, заведени на основание Закона 
за защита срещу дискриминацията, показаха, че новите разпоредби представляват 
модерно средство за защита на жертвите на дискриминация. Разбира се, на този 
ранен етап не е възможно да се направят генерални изводи за това как ще работи 
новият закон, как ще бъдат интерпретирани неговите разпоредби и принципи от 
съдебната власт, тъй като все още разполагаме само с няколко първоинстанционни 
решения, които в момента се обжалват от ответниците. Българските експерти ще 
трябва да изчакат произнасянията на следващите съдебни инстанции. Известно е, че 
в българската правна система само решенията на Върховния касационен съд могат 
да бъдат сочени като устойчива и задължаваща практика. При скоростта, с която 
нормално се развива българският процес, създаването на такива устойчиви практики 
вероятно ще отнеме поне няколко години.  

При все това, може да се каже, че издадените до този момент първоинстанционни 
решения по дела, инициирани по антидискриминационния закон, представляват успешни 
опити за интерпретация на принципите, заложени в българското законодателство, 
засягащо правото на равно третиране, включително разгледано в европейски контекст. 
Така например, в рамките на производството Асенов против «Кенар» ЕООД, съдът 
изведе основанията на принципа за недискриминация от Конституцията на Република 
България. В съдебното решение се казва: «Според чл. 6, ал. 1 от Конституцията всички 
хора са равни по отношение на възможностите си за участие в обществения живот. 
Този конституционен принцип задължава всеки, който прави публична оферта към 
неограничен кръг хора, да осигури равното третиране на всички, които биха проявили 
желание да се възползват. Специалният антидискриминационен закон детайлизира 
това право в цитираната насока и дефинира методологията, по която може да се 
осигури защитата”. 

В същото решение съдът определя обхвата на задълженията на работодателите, като 
намира, че законът следва да се интерпретира в смисъл, че задължава работодателите 
да създадат такава организация на дейностите си, която би изключила и най-малката 
възможност за неравно третиране, основано inter alia на етническия произход на 
жертвите. Включително и на това основание съдът утвърди в решението си, 
че фактическата връзка между личността, която персонално нарушава закона и 
юридическото лице, от чието име действа, е необходимо и достатъчно условие да 
обоснове отговорност на юридическото лице. Информацията, че едно юридическо 
лице не е създало подобна организация на дейността си, дадена на жертвата на 
дискриминация, е индикатор за наличието на политика, която нарушава разпоредбите, 
изискващи равно третиране. 
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В решенията по делата Асенов против “Кенар” ЕООД и Нанова против “Вали” ЕООД 
съдът обсъжда подробно законовата разпоредба за обръщане на доказателствената 
тежест в случаите, в които се твърди нарушаване на правото на равното третиране. 
Както беше споменато по-горе, формулирането на тази разпоредба в закона 
предизвика негативни реакции от страна на редици юристи - експерти в България. 
До този момент съдилищата са последователни при прилагането на разпоредбата и 
като резултат – в издаването на решения в полза на жертвите на дискриминация в 
случаите, в които ответниците не успяват да докажат, че не са нарушили правото 
на равно третиране. In concreto съдът намери (в Нанова против “Вали” ЕООД), че за 
ответника не е достатъчно да докаже отрицателни факти, като например че “няма 
официална фирмена политика да се дискриминира”, за да получи решение в своя полза.  

В съдебните решения също така се наблюдава интерпретация на въпроса за 
отговорността на юридическите лица. Съдилищата сочат, че антидискриминационният 
закон не съдържа специални норми, регулиращи този въпрос и че в определен смисъл 
разпоредбите му могат да се считат за lex specialis по отношение на Закона за 
задълженията и договорите, където е определено общото задължение да не се 
вреди другиму. Антидискриминационният закон се разглежда като lex specialis при 
дефинирането на незаконното действие – т.е. дали то представлява пряка или 
непряка дискриминация. Според съда нарушението на чл. 4 от Закона за защита срещу 
дискриминацията (т.е. забраната за дискриминация), може да доведе до понасяне на 
вреди, основано на нарушение на специалните антидискриминационни норми. 

Съдебните решения, издадени до този момент по Закона за защита от 
дискриминацията, определено показват задълбочено познание върху философията 
на антидискриминационното право, върху българския закон и върху международните 
стандарти (така например Расовата директива на Съвета на Европейския съюз и 
Европейската конвенция за правата на човека са цитирани в почти всички съдебни 
решения като основа, на която е изградена българският закон).     

В момента отговорността за правилната работа по закона и създаването на добри 
съдебни практики лежи върху всички нас. Това модерно средство за защита на 
правото за равно третиране не бива да остане само парче хартия, с която никой не 
се съобразява. Отговорността наистина е голяма, тъй като законът е все още нов и 
стартовата практика по него ще зададе рамки, върху които ще се гради последващата 
практика. На този етап хората, които си позволяват дискриминационни действия, 
особено по отношение на ромското малцинство в България, често пъти дори не 
се опитват да скрият своите нагласи. Трябва да е ясно обаче, особено след като 
първите съдебни решения станаха факт, че такива хора вече са научили, че могат 
да бъдат осъдени за дискриминация и вероятно ще «израснат» от директното към 
доста по-изтънчено и прикрито дискриминационно поведение, което от своя страна 
ще направи доказването на дискриминация още по-трудно. Българското общество и 
българските съдебни институции трябва да бъдат научени да спазват разпоредбите 
на антидискриминационния закон и да уважават правото на равно третиране на 
всички защитени от закона групи. Жертвите на дискриминация заслужават защита на 
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своите права и е наша отговорност и привилегия да им осигурим тази защита, която 
законът им е дал. 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÅÊÑÏÅÐÒÈ, ÇÀÍÈÌÀÂÀÙÈ ÑÅ ÑÚÑ ÇÀÙÈÒÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎÒÎ ÍÀ 
ÐÀÂÍÎ ÒÐÅÒÈÐÀÍÅ:

1. Даниела Михайлова – САК, 0888 579 112

2. Маргарита Илиева, БХК, 943 4879

3. Диляна Гитева, ППЧ, 981 50 66

4. Здравка Калайджиева, Динко Кънчев, Ани Гаврилова, Български Адвокати за 
правата на човека – 0899 851963

5. Михаил Екимджиев, Пловдивска aдвокатска Колегия
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недопускане ограничения на правата или предоставяне на привилегии са посочени 
в чл. 6, ал. 2 от Конституцията изчерпателно.”

9. Дефиницията за пряка дискриминация, която българският закон дава, е в 
съответствие с изискванията на двете директиви. Дефиницията за непряка 
дискриминация полага принципа на пропорционалността като ограничение /”...и 
средствата за постигане на целта са подходящи и необходими ...”/.  Това е в 
съответствие с принципа за пропорционалност и изискването на чл. чл. 2, пар. 
b) на двете директиви. Дефиницията за тормоз е в съгласие с изискванията на 
директивите, както и дефиницията за “подбуждане към дискриминация”, която 
също отразява концепцията на двете директиви по проблема.
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директивата се отнася ясно и до частния сектор.

11. Разпоредбата е от особена важност, тъй като създава по-благоприятни условия за 
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в тежест на ответника се прехвърля да докаже, че не е нарушил правото на равно 
третиране. Това преразпределение на доказателствената тежест се постигна 
в българския закон като отговор на изискването на Европейските директиви и 
практически даде много по-голям шанс на жертвите на твърдяна дискриминация 
да успеят в процеса за доказване на своето право. Разпоредбата е резултат на 
анализа на дългогодишната практика по анти-дискриминационни производства 
на редица европейски страни, в рамките на която практика се е доказало, че в 
повечето случаи доказателствата и доказателствените средства се намират в 
притежание на ответника и е в негова власт и възможност да ги представи на 
съда, ако прецени, че ще му помогнат да защити позицията си.

12. Според изискванията на Закона за защита срещу дискриминацията (ЗЗдискр., 
Преходни и заключителни разпоредби § 2. В тримесечен срок от влизането в сила 
на закона Народното събрание избира, а президентът назначава своята квота 
от членовете на комисията. Заб. Законът е в сила от 1.01.2004 г.), Комисията 
следваше да бъде конституирана в срок до 31 март 2004 г. На практика обаче, 
Комисията се създаде непосредствено преди провеждането на парламентарни 
избори 2005, тоест с повече от една година закъснение. До края на 2005 г. 
Комисията практически не изпълняваше функциите и отговорностите, които са 
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й вменени със закона. Това е резултат както от недостатъчната активност на 
самите членове на Комисията, така и от изключително несериозната отношение, 
което се демонстрира от висшата държавна администрация по отношение на 
организиране на работата на новосъздадения орган. Членовете на Комисията бяха 
избрани/назначени без каквито и да било консултации с граждански организации в 
страната, което резултира в избор, в който се наблюдава липса на достатъчна 
мотивация, компетентност и правилно разбиране както на проблематиката, 
свързана с правото на равно третиране в страната, така и със самите задължения 
на Комисията.

13. ЗЗДискр., чл. 48 (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.

14. ЗЗдискр., 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.

15. Директива 2000/43/ЕС от 29 юни 2000 г., създаваща основна рамка на равно 
третиране на всеки, независимо от расата или етническия произход.

16. Директива 2000/78/ЕС от 27 ноември 2000г., създаваща основна рамка за равно 
третиране при заетостта и професията.

17. ж. чл. 45 и следващите от Закона за задълженията и договорите. 

18. Тестинг експериментът е утвърдено доказателствено средство в американската 
правна система, което се приема от съдебните органи. Организира се от експерти 
при наличието на сигнал за дискриминационно отношение, за което жертвата 
не може да представи доказателства. Така например, при отказ на управител на 
обществено място да допусне ползването му от определена група хора, тестинг 
експертите организират две групи тестери, като в едната група са събрани 
тестери, които носят тествания признак, а другата групата – тестери, които 
не го носят. Същностно необходимо за организирането на качествен тестинг е 
единствената разлика между двете групи тестери да е именно тествания признак. 
Участниците в експеримента са предварително инструктирани да спазват едно 
и също поведение, да носят едно и също облекло, както и какво могат да очакват 
като реакция от страна на тествания. В Съединените щати включително се 
допуска видео-заснемане на тестинг експеримента. Двете групи тестери се 
изпращат на малки интервали от време на тестваното място. Отношението 
към тях се документира и използва като доказателствен материал. В българския 
си вариант тестинг експериментът включваше конституиране на тестерите, 
носещи тествания признак като ищци в бъдещото съдебно производство и 
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представяне на свидетелски показания /като доказателствен материал/ със 
съдебен разпит на тестерите, неносещи тествания признак.  

19. Случаят е представен от Фондация “Романи Бах”, София и разработен в рамките 
на проект “Стратегическа съдебна защита” в сътрудничество с Български 
Хелзинкски Комитет и СНЦ Проект Права на човека и финансиран от Европейски 
Център за Правата на Ромите – Будапеща.

20. Закон за задълженията и договорите - чл. 45, ал. 1 - Всеки е длъжен да поправи 
вредите, които виновно е причинил другиму; ал. 2 - Във всички случаи на непозволено 
увреждане вината се предполага до доказване на противното. Чл. 49  Този, който 
е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него 
при или по повод изпълнението на тази работа.

21. Граждански процесуален кодекс - чл. 97, ал.2. Може да се предяви иск и за осъждане 
на ответника да изпълни повтарящи се задължения, макар и тяхната изискуемост 
да настъпва след постановяване на решението.

22. Международен пакт за граждански и политически права - чл.2, ал.1. Всяка държава 
- страна по този пакт, се задължава да зачита и гарантира на всички лица, 
намиращи се на нейна територия и под нейна юрисдикция, признатите им от този 
пакт права, без разлика на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически 
или други убеждения, национален или социален произход, имотно състояние, 
рождение или всякакви други признаци. Ал 3. Всяка държава - страна по този пакт, 
се задължава: а) да осигури на всяко лице, на което правата и свободите, признати 
в този пакт, са били нарушени, ефикасни средства за възстановяването им, дори 
и нарушението да е извършено от лице, действащо в качеството си на официално 
лице. Чл. 7   Никой не може да бъде подлаган на мъчение или на жестоко, безчовечно 
или унизително третиране или наказание

23. Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация 
– Член 1 определя “расова дискриминация” като “всяко различие, изключване, 
ограничение или предпочитание на основата на раса, цвят, потекло или национален 
или етнически произход, което има за цел или резултат да унищожи или навреди 
признаването, ползуването или упражняването на равна основа на правата на 
човека и основните свободи в политическата, икономическата, социалната, 
културната или която и да е друга област на обществения живот”.

     Чл.2 1. Държавите-страни осъждат расовата дискриминация и се задължават да 
следват с всички уместни средства и без отлагане политика на премахване на 
расовата дискриминация във всичките й форми и да подпомагат разбирателството 
между всички раси, и за тази цел:

 а) Всяка държава-страна се задължава да не участвува в никой акт или проява 
на расова дискриминация срещу лица, групи лица или институции и да осигури 
всички обществени власти и обществени институции, национални и местни, да 
действуват в съответствие с това задължение;

 б) Всяка държава-страна се задължава да не финансира, защищава или подкрепя 
расова дискриминация от страна на каквито и да било лица или организации;
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 в) Всяка държава-страна ще предприема ефикасни мерки за преразглеждане на 
правителствената, национална и местна политика и да поправи, отмени или 
обяви за невалидни всички закони и разпоредби, които имат ефект на въвеждане 
или увековечаване на расовата дискриминация, където тя съществува;

 г) Всяка държава-страна следва да забрани и сложи край, чрез всички уместни 
средства, включително законодателни мерки, според обстоятелствата на 
расовата дискриминация от страна на каквито и да било лица, група или 
организация;     

 Чл. 5. В съответствие с основните задължения, посочени в чл. 2 на тази 
конвенция, държавите страни се задължават да забранят и премахнат расовата 
дискриминация във всичките й форми и да гарантират правото на всеки на 
равенство пред закона без разлика по отношение на раса, цвят, национален или 
етнически произход, особено при ползването на следните права.

24. Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, изменена и 
допълнена от Протокол 11 - чл.3 Никой не може да бъде подложен на изтезания или 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

 Чл.14 Упражняването на правата и свободите, предвидени в тази конвенция, следва 
да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана по-специално на пол, 
раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален 
или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, 
рождение или друг някакъв признак.

25. Закон за народното здраве - чл.3а.  (Нов - ДВ, бр. 70 от 1998 г.) От републиканския 
бюджет и от общинските бюджети се финансират дейностите по здравеопазване, 
за които гражданите имат право на безплатно ползване и които са свързани със: 
1.  спешна медицинска помощ;

26. Европейска социална харта ( ревизирана) – чл.11 – Право на опазване на 
здравето.

     Член Е: Недопускане на дискриминация: Упражняването на правата по тази харта 
следва да бъде осигурено без дискриминация на каквато и да било основа, като раса, 
цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национална 
принадлежност или социален произход, здравословно състояние, връзка с дадено 
национално малцинство, рождение или друго състояние.

27. В рамките на съвместен проект на Фондация “Романи Бах”, София, Български 
Хелзинкски Комитет и СНЦ Проект Права на човека, финансиран от Европейски 
Център за Правата на Ромите – Будапеща.

28. “Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа 
си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към 
общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и 
търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното 
достойнство и сигурност”
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29. Ангел Асенов срещу Кенар ЕООД, Софийски Районен съд, Гражданска колегия, 2004 
г.; Методи Асенов срещу Детелина 99 ООД, Софийски Районен съд, Гражданска 
колегия, 2004 г.; Яна Янкова срещу Кармелин ООД, Софийски Районен съд, Гражданска 
колегия, 2005 г.

30. Група ученици срещу 75 СОУ със СПТУ – София, Столична община и МОН - Софийски 
Районен съд, Гражданска колегия, 2004 г.; група ученици срещу 123 СОУ – София 
– Софийски Градски съд, Административна колегия; Група ученици срещу 17 СОУ 
– София – Софийски Градски съд – административна колегия; Група ученици срещу 
Благоевградска община и ОС – Благоевград, Благоевградски Районен и окръжен 
съд; Фондация “Романи Бах” срещу Помощно училище “Отец Паисий – Благоевград 
– Благоевградски Районен съд.. 

31. Севда Нанова срещу ВАЛИ ЕООД, Софийски Районен съд, Гражданска колегия, 2004 
г.; Кирил Кирилов Срещу БАН и Дом на Учения - Софийски Районен съд, Гражданска 
колегия, 2004 г.; Фондация “Романи Бах” срещу САМЕКС ООД /Франчайз на KFC/ 
- Софийски Районен съд, Гражданска колегия, 2005 г.; Фондация “Романи Бах” и 
Български Хелзинкски Комитет срещу Електроразпределение – Столично ЕАД - 
Софийски Районен съд, Гражданска колегия, 2004 г.

32. ЕЦПР срещу 110 СОУ – София - Софийски Районен съд, Гражданска колегия, 2004 г.;; 
ЕЦПР срещу 103 СОУ – София, Столична община и Министерство на образованието 
и науката - Софийски Районен съд, Гражданска колегия, 2004 г.

33. Фондация “Романи Бах” срещу константин Тренчев, Софийски Районен съд, 
Гражданска колегия, 2004 г.

34. На 21 май 2003 г. беше заведено съдебно дело пред Софийски районен съд от 
името на 28 ромски ученици срещу Министерството на образованието и науката, 
Столична община и 75-то ОУ със СПТУ “Тодор Каблешков”. В процеса се твърдят 
нарушения на български и международноправни норми, които произтичат от 
етническата сегрегация и дискриминация на етническа основа по отношение на 
ромски ученици, принудени да се обучават в училища, предлагащи нискокачествено 
образование в сегрегирана среда в ромските квартали в столицата. Такива 
нарушения са в разрез с конституционните гаранции за равенство в правото на 
образование и с поетите от България ангажименти във връзка с ратифицирането 
на международни договори и конвенции.

35. Един от съдебните случаи (против Професионална гимназия по битова техника 
и електротранспорт в София) се отнася до следната ситуация – на 11 юни 2003 
г. на 38 ромски ученици, придружени от помощник-директора на училището им, е 
отказан достъп до гимназията. Те са били посрещнати с викове: “Това е училище 
за бели, а мръсните цигани миришат на сапун”. Учениците от гимназията са 
демонстрирали със свастики и портрети на Хитлер. Ромските ученици, дошли на 
посещение, са били физически атакувани и бити от гимназистите.  

36. Решението не е влязло в сила.
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