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РЕШЕНИЕ  

 

№ 347 

 

гр. София, 23.03.2021 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен разширен 

заседателен състав, определен със Разпореждане № 22/13.01.2020 г. на председателя на 

КЗД, по реда на чл. 48, ал. 2, т. 3 от Закона за защита от дискриминация, състоящ се от 

следните членове: 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАСКО АТАНАСОВ 

                                                                ДОКЛАДЧИК: ЗЛАТИНА ДУКОВА 

ЧЛЕНОВЕ:ОРЛИН КОЛЕВ 

                    САБРИЕ САПУНДЖИЕВА 

                    ПЕТЪР КИЧАШКИ 

разгледа докладваната от   Златина Дукова преписка № 5 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация (КЗД) за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане № 22/13.01.2020 г. на 

Председателя на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, по на жалба с вх. № 44-00-

3969/19.12.2019 г. и допълнение към нея с вх. № 44-00-391/05.02.2020 г., подадени от С.К.К. 

срещу „Ф.Е.“ ЕООД, представлявано от управителя И.Г. и срещу М.Г.. В жалбата са изложени 

оплаквания за дискриминация по признаци „лично положение“ и „пол“ по чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр. 

Предвид изложените твърдения за дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр. по 

признаци „лично положение“ и „пол“ и на основание Разпореждане № 22/13.01.2020 г. на 

председателя на КЗД преписката е разпределена на Петчленен разширен заседателен на КЗД.   

І. Конституирани страни по преписката са:  

С.К.К., в качеството на жалбоподател, с адрес: гр. П. 

„Ф.Е.“ ЕООД, представлявано от управителя И.Г., като ответна страна,  със седалище и 

адрес на управление: с. К; 

М.Г., като ответна страна, с адрес: с. К 

В жалба с вх. № 44-00-3969/19.12.2019 г. С.К.К. посочва, че е назначена на работа на 

05.04.2019 г. на длъжността технически секретар във „Ф.Е.“ ЕООД. Сочи, че до 11.09.2019 г. 

спрямо нея нямало оплаквания относно качеството на работата ѝ. Твърди, че се е разбирала с 

хората в екипа, а клиентите ѝ давали обратна връзка, че били доволни от приетите им заявки. 

Управителят ѝ също бил доволен и дори ѝ бил разрешил да ползва платен отпуск през месец 

юли (7 дни) и през месец август (5 дни).  
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Посочва, че на 11.09.2019 г. поради влошено здравословно състояние (получен обилен 

кръвоизлив) се наложило да постъпи в болница, за което същия ден бил известен и 

работодателя на жалбоподателката. На жалбоподателката бил издаден болничен лист за 30 дни, 

с препоръки да лежи през цялото време поради деликатното ѝ здравословно състояние. 

Последващите два болнични листа били отново в размер на 30 дни.  

Жалбоподателката посочва, че една седмица преди края на болничния се чули с 

работодателя ѝ и се разбрали да се върне на работа. На 13.12.2020 г. – в първия ден от 

постъпването на работа след прекарания болничен С.К.К. била извикана от управителя, като ѝ 

била връчена Заповед за прекратяване на трудовия договор. Основанието за прекратяване било 

чл. 71, ал. 1 КТ, като жалбоподателката прави уточнението, че прекратяването на тр ѝ удовия 

договор се основавало не на това, че не се справя с работата, а с обяснението, че имали голяма 

глоба по Европроекта и нямали финансовата възможност да плащат здравните и отпуската на 

жалбоподателката, която щяла да натрупа през 2-те години майчинство, които я очаквали. 

Казали ѝ, че била само разход и нямало смисъл в нейното състояние да ѝ плащат и заплата, тъй 

като можело във всеки един момент отново да излезе в болничен. Нямало как да се върне при 

колежката, която била изживяла истински стрес и шок от състоянието на жалбоподателката и 

вече не съществувала възможност да се сработят. С.К.К. била запитана от работодателя си 

какво би правила, в случай че и другата служителка излезе в болничен.  

Твърди, че стресът и ужасът в нея се увеличавал с всяко едно изказване от страна на 

работодателя, а именно – поради обстоятелството, че прекратявали трудовите ѝ отношения не 

поради това, че не се справя с работата, а поради особеното състояние, в което се намирала. 

След „три месеца мъки и преди празниците“ ответната страна не се интересувала от вредите, 

които би могла да нанесе на жалбоподателката, както и на бъдещото ѝ дете.  

Жалбоподателката посочва, че преживяла нервен срив и морално била унищожена. 

Твърди, че получила втвърдяване на корема, а кръвното ѝ се повишило, поради което отново 

взела болничен във връзка с влошеното ѝ здравословно състояние. Разстроила се и поради 

факта, че се оказала в изпитателен срок, който изтичал скоро към онзи момент и ако не била 

бременна, нямало да прекратят трудовия договор с нея.  

Твърди, че във връзка с гореизложеното се чувства дискриминирана по признак „лично 

положение“ по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.). Посочва, че 

работодателят няма право да отказва приемането на работа поради бременност. Счита, че 

описаният казус съставлява нарушение на ЗЗДискр. Твърди, че се чувства дискриминирана 

спрямо своята колежка, която към момента на изготвяне на настоящата жалба продължавала да 

бъде на работа поради обстоятелството, че не била бременна.  

Посочва, че желае в хода на евентуално производство пред КЗД да се изискат 

необходимите документи и обяснения от лицата, имащи отношение към настоящия казус. 

Моли да бъде образувано производство, в хода на което да бъде установено – налице ли 

е нарушение на ЗЗДискр. и в случай, че това е така – да бъде постановено преустановяване на 

нарушението до установяване на положение на равно третиране и възстановяване на 

първоначалното положение.  

Моли да бъдат наложени и предвидените в закона санкции и/или принудителни 

административни мерки.  

В допълнение с вх. № 44-00-391/05.02.2020 г. жалбоподателката прилага документи, за 

които твърди, че са предоставени заедно с жалбата, както и копие от издадените ѝ болнични 

листове. Посочва, че след подадената жалба до КЗД добавя и последния, предоставен от нея 

болничен лист от 13.12.2019 г., за който твърди, че бил умишлено забавен от работодателя ѝ. 

Добавя, че НОИ са поискали Приложение №7, на 20.12.2019 г., а ответната страна по 
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преписката, която го е получила на 02.01.2020 г., го била представила в крайния възможен срок 

– на 13.01.2020 г. и по този начин била оставила съзнателно жалбоподателката без единствения 

за нея възможен доход – от превода в началото на месец декември. Сочи, че съответно била 

получила следващия на 21.01.2020 г. 

По преписката е проведено е проучване по реда на чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр., в хода 

на което становища, документи и информация по случая са изискани от ответните 

страни. 

  В постъпило становище с вх. № 16-20-354/27.02.2020 г. ответната страна посочва, че 

изложените в жалбата на С.К.К. са неверни и представляват укоримо излагане на неистини пред 

орган. 

Посочва, че трудовото правоотношение с жалбоподателката било прекратено на 

основание чл. 71, ал. 1 КТ в срока за изпитване. Потестативното право по чл. 71, ал. 1 КТ било 

упражнено, защото служителката не се справяла с работата, като никакви съображения, 

свързани с нейното „лично положение“ и „пол“ не били изиграли роля за прекратяване на 

трудовото правоотношение. 

Посочва, че в ответното дружество работели пет жени, поради което по никакъв начин не 

могъл да се обоснове „абсурдният извод“, че работодателят проявява дискриминационно 

отношение по полов признак.   

Твърди, че ответното дръжество са работели и било възможно да работят и бременни 

жени, поради което не могъл да се обоснове и изводът за проява на дискриминационно 

отношение по този признак.  

Счита, че истината за подаване на настоящата жалба не се криела в това, че са нарушени 

нейни законни права и интереси, а в реваншистки подбуди спрямо работодателя. Твърди, че 

С.К.К. била угнетена от факта, че работодателят не харесвал нейната работа, докато самата тя 

имала високо мнение по отношение на собствените си професионални качества. 

Посочва, че нито една част от изложените в жалбата твърдения не представлява истина. 

Добавя, че имеено това била причината С.К.К. да не подаде иск в съда по чл. 344 КТ, а вместо 

това „да се опитва изкуствено и откровено манипулативно да употреби Комисията за защита от 

дискриминация“. 

С оглед гореизложеното моли да бъде прекратено производството по преписка № 5/2020 

г., поради категорично отсъствие на дискриминационно поведение както от страна на 

ръководството на „Ф.Е.“ ЕООД, така и от страна на служителите в ответното дружество. 

По преписката са проведени три открити заседания. На първото заседание, проведено на 

17.06.2020 г. жалбоподателката, редовно уведомена, се явява лично. Ответната страна – „Ф.Е.“ 

ЕООД, редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв. , с пълномощно по преписката. 

Съставът е приканил страните към сключване на споразумение по реда на чл. 62 ЗЗДискр. По 

преписката са допуснати двама свидетели, като същата е отложена за следваща дата. На 

следващото заседание жалбоподателката, редовно уведомена, се явява лично. Ответната 

страна, „Ф.Е.“ ЕООД, редовно призована, не се явява; представлява се от адв. . Като втора 

ответна страна е конституирана М.Г. и заседанието е насрочно за следваща дата. На 

последното, трето поред заседание, проведено на 17.02.2021 г. жалбоподателката, редовно 

уведомена, се явява лично. Първата ответна страна – „Ф.Е.“ ЕООД, представлявано от 

управителя И.Г., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв. , с пълномощно по 

преписката. Втората ответна страна М.Г., редовно уведомена, не се явява; представлява се от 

адв. , с пълномощно по преписката. След като съставът е счел преписката за изяснена от 

фактическа и правна страна е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, 

като е дал на страните 7-дневен (седемдневен) срок за представяне на писмени бележки. 
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Съставът, след като прецени поотделно и в своята съвкупност събраните по преписката 

доказателства, прие за установено от фактическа и правна страна следното: 

Жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е частично 

основателна относно оплакванията на жалбноподателката за проявена дискриминация от 

ответната страна „Ф.Е.“ ЕООД, представлявано от управителя И.Г. и частично основателна за 

осъществена спрямо С.К.К. дискриминация от М.Г., по признаци „лично положение“ и „пол“. 

Относно твърденията на жалбоподателката, че е дискриминирана от ответната страна 

М.Г., по признаци „лично положение“ и „пол“, настоящият състав счита жалбата за 

основателна.   

Съставът кредитира показанията на свидетеля по преписката, като счита същите за ясни, 

точни и непротиворечиви. Разпитаният по преписката свидетел е пряк свидетел на случилото 

се и съставът кредитира с доверие неговите показания, които са приети за годни гласни 

доказателства, събрани по надлежния ред. Съставът приема показанията на свидетеля П.Н. за  

непротиворечиви, относно обстоятелството, чепроведеният с жалбоподателката разговор е бил 

изцяло продиктуван от ответната страна М.Г., която е искала да принуди жалбоподателката да 

се съгласи с прекратяването на трудовото си правоотношение с оглед обстоятелството, че 

С.К.К. била бременна към онзи момент. От показанията на свидетеля става ясно, че 

проведеният от М.Г. разговор с жалбоподателката не е бил подходящ и адекватен с оглед 

състоянието ѝ, с оглед на което съставът счита, че ответната страна М.Г. е осъществила 

диксриминация спрямо нея по признаци „лично положение“ и „пол“. 

Съставът приема за ясни и непротиворечиви свидетелските показания, относно начина, 

по който това се е случило и по-специално – изречените във връзка връзка с бременноста на 

жалбоподателката реплики, „че след представянето на първия болничен тя се е превърнала в 

тежест на фирмата“, които са я накарали да почувства дискриминирана по защитените от закона 

признаци „лично полжение“ и „пол“. Безспорно установено е, че репликите са изречени в 

присъствието на трети лица и са създали за жалбоподателката унизителна, обидна и 

застрашителна среда, което съставлява нарушение на Закона за защита от дискриминация. 

Относно твърдението на жалбоподателката, че е дискриминирана от ответната страна 

„Ф.Е.“ ЕООД, представляван от управителя И.Г., съставът счита същите за неоснователни, тъй 

като по преписката не се  събраха доказателства, които да потвърдят оплакването. От събраните 

по преписката гласнидоказателства ставя ясно, че управителят е заемал пасивна позиция и 

проведеният разговор между страните по преписката и предприетите действиия са били изцяло 

подети от страна на М.Г., а не и от страна на управителя на ответното дружество И.Г..  

С оглед изложеното настоящият състав счита, че твърденията на С.К.К. за осъществена 

спрямо нея дискриминация от ответната страна „Ф.Е.“ ЕООД по признаци „лично положение“ 

и „пол“ са недоказани, поради което счита, че жалбата, в тази си част, следва да бъде оставена 

без уважение. 

В останалата си част, относно твърденията на жалбоподателката, че е дискриминирана от 

ответната страна М.Г. по признаци „лично положение“ и „пол“, настоящият състав счита 

жалбата за основателна и като такава следва да бъде уважена. 

С оглед установената дискриминация по признаци „лично положение“ и „пол“ 

настоящият състав счита, че спрямо ответната страна следва да бъде наложена минимална 

глоба в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, тъй като нарушението е първо поред.  

С оглед гореизложеното и на основание чл. 65, т. 1, и т. 5 във вр. с чл. 47 настоящият 

състав  

РЕШИ 
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УСТАНОВЯВА, че ответната страна М.Г., с адрес: с.К е извършила нарушение на 

Закона за защита от дискриминация на основа на  признаци „лично положение“ и „пол“ по 

отношение на жалбоподателката С.К.К.. 

НАЛАГА, на основание чл. 47, т. 3 във връзна с чл. 78, ал. 1, на ответната страна М.Г., с 

адрес: с. К, поради установена дискриминация по признаци „лично положение“ и „пол“, глоба 

в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, платими, на основание чл. 83 ЗЗДискр., по сметка 

на Комисия за защита от дискриминация в Българска народна банка, с банков 

идентификационен код BNBGBGSD и IBAN:BG85BNBG96613000118401.  

УСТАНОВЯВА, че ответната страна „Ф.Е.“ ЕООД, представлявано от управителя И.Г.,  

със седалище и адрес на управление: с. К не е извършил нарушение на Закона за защита от 

дискриминация на основа на признаци „лично положение“ и „пол“. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 44-00-3969/19.12.2019 г. и допълнение към 

нея с вх. № 44-00-391/05.02.2020 г., подадени от С.К.К., като неоснователни и недоказани в 

частта, относно твърдяна дискриминация по признак „лично положение“ и „пол“. 

Заверен препис от настоящото решение  да се изпрати на страните по преписката на 

посочен от тях адрес. 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен /четиринадесетдневен/ срок 

от съобщаването му на страните, чрез Комисията за защита от дискриминация, по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................            

   НАСКО АТАНАСОВ 

 

ЧЛЕНОВЕ:   ...................................            

   ЗЛАТИНА ДУКОВА 

 

   ................................... 

                         ОРЛИН КОЛЕВ 

 

   ...................................  

   САБРИЕ САПУНДЖИЕВА 

 

                         ……………….. 

                         ПЕТЪР КИЧАШКИ 
 

 

        


