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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

 

№ 642 
 

 

гр. София, 15.07.2021 г. 
 

 

 

         КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен  

състав, определен по реда на чл.48, ал.3 от Закона за защита от дискриминация, състоящ се от 

следните членове:                                                             

                                                                                                 Председател:   О.К. 

                                                                                                    Докладчик:   А.Д. 

                                                                                                         Членове:   Б.Х. 

                                                                                                                           П.К. 

                                                                                                                           С.С. 
                                                                                                                                                                                                     

разгледа докладваната от  А.Д. преписка №177 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация (КЗД) за 2019г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане №638 от 15.07.2019г. на 

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

00-1983/24.06.2019г. и допълнение към нея с вх. №44-00-2244/09.07.2019г., подадени от С.Г.З. 

срещу „И.“ К. и Г.М.К. – в качеството му на главен изпълнителен директор.  

С оглед изложените оплаквания за дискриминация по защитените съгласно чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр. признаци „лично положение“ и „семейно положение“, както и претенция за 

нарушение на чл.13, ал.3 от ЗЗДискр., на основание чл.48, ал.3 от ЗЗДискр., преписката е 

разпределена за разглеждане на ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав на КЗД. 

 

I.Конституирани страни по преписката са: 

            1. ЖАЛБОПОДАТЕЛ:  

               1.1. С.Г.З., чрез адв. П.В., със съдебен адрес: гр. С., ***.   

 

 2. ОТВЕТНИ СТРАНИ:  

               2.1. „И.“ К.,  ЕИК: ***, представлявана от В.Ч., В.П., Г.К. и М.К., чрез адв. Х.Х. и 

адв. М.Я., със служебен адрес: гр. С., ***. 

2.2. Г.М.К. – главен изпълнителен директор на „И.“ К.,  ЕИК: ***, чрез адв. Х.Х. и 

адв. М.Я., със служебен адрес: гр. С., ***. 

 

II. Фактически състав на евентуалното нарушение според изложеното в жалбата и 

допълнението към нея: 

В жалба вх. №44-00-1983/24.06.2019г. и допълнение към нея с вх. №44-00-2244/09.07.2019г. 

жалбоподателката посочва, че между нея и „И.“, ЕИК: *** съществувало трудово 
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правоотношение, възникнало на основание сключен Трудов договор от 16.11.2015г. По силата на 

същия С.З. заемала длъжността „личен асистент на главния изпълнителен директор и 

корпоративни комуникации“ с код по Н. ***, считано от 25 ноември 2015г. 

На 02.10.2017г. излязла в отпуск за бременност и раждане по чл.163 от КТ, а считано от 

17.12.2018г. – в отпуск за отглеждане на малко дете по чл.164 от КТ. През време на ползване на 

полагаемия ѝ се отпуск и до завръщането ѝ на работа, длъжността се заемала от служителката 

Й.В.. 

На 05.04.2019г. заместващата служителка Й.В. се обадила по телефона на 

жалбоподателката и ѝ съобщила, че работодателят ѝ е предложил постоянен трудов договор за 

позицията, на която С.З. била титуляр, и на която Й.В. я замествала до приключване на отпуска 

по майчинство. В. казала на З., че е приела предложението и е назначена на постоянен трудов 

договор. По това време жалбоподателката планирала да се върне на работа, тъй като не желала да 

се ползва от целия ѝ полагаем отпуск за отглеждане на малко дете. Новината я изненадала 

неприятно, тъй като допреди да излезе в отпуск по майчинство не е имала никакви проблеми на 

работното си място и се е разбирала чудесно както с началниците си, така и с останалите 

служители от колектива. 

С оглед горното, жалбоподателката се свързала със служителите от отдел „Човешки 

ресурси“, за да планират връщането ѝ. На проведената със З. среща на 17.04.2019г., по повод 

планираното ѝ връщане на работа, била официално уведомена, че тази длъжност вече е заета. 

Твърди, че конкретните думи на служителката З.С. били „За теб вече място няма…“. С. обяснила 

на жалбоподателката, че заместничката ѝ е назначена на постоянен трудов договор и ако желае 

да продължи да работи може да го стори само на друга позиция. Бил направен опит да ѝ бъде 

предложена друга длъжност, но жалбоподателката изрично отказала разглеждането на тази 

възможност. С.З. посочва, че от разговора и поведението на служителите на Б., останала с 

впечатлението, че тази промяна в отношението към нея е свързана с факта, че е майка с малко 

дете и ползва отпуск по майчинство. 

На 18.04.2019г. последвала нова среща, на която ѝ било предложено прекратяване на 

трудовото правоотношение по реда на чл.331 от Кодекса на труда. Твърди се, че директно ѝ било 

намекнато, че в случай, че откаже прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно 

съгласие ще бъде уволнена на друго основание. Според служителите на отдел „Човешки 

ресурси“ длъжността на жалбоподателката е ръководна и прекратяването на трудовия ѝ договор 

е възможно да стане и на основание чл.328, ал.2  от КТ. Сочи, че в този случай не би могла да 

ползва закрилата при уволнение, която ѝ се полага като майка на дете, ненавършило тригодишна 

възраст. Предвид казаното от отдел „Човешки ресурси“ и притеснението ѝ бъда уволнена, се 

съгласила трудовото ѝ правоотношение да бъде прекратено по реда на чл.331 от КТ. За горното 

повлияло и обстоятелството, че отношението на ръководството и отдел „Човешки ресурси“ към 

нея било променено, и перспективата освен дела за незаконно уволнение била да осъществява 

трудовите си задължения при влошена работна обстановка. 

В жалбата се посочва, че на първо място, извършените от „И.“ действия, описани по-горе, 

представляват явно нарушение на трудовото законодателство и по-конкретно разпоредбата на 

чл.164 от Кодекса на труда. 

Отпускът поради бременност и раждане, както и отпускът за отглеждане на малко дете са 

правна възможност за служителя и както тяхното упражняване, така и продължителността им са 

поставени в зависимост единствено от преценката на ползващия ги в предвидените времеви 

ограничения по КТ. За постигане на баланс между интересите на страните, КТ предвижда 

възможност на мястото на служителя, ползващ отпуск, да се наеме друго лице, с което да се 

сключи трудов договор до завръщане на титуляря на длъжността. Последното е изрично 

посочено в чл.68, ал.1, т.3 от КТ. Двете трудови правоотношения са самостоятелни и 

единствената връзка, която съществува между тях е зависимостта на трудовия договор по чл.68, 

ал.1, т.3 от КТ от трудовия договор на лицето, което е в отпуск. Обратната зависимост не 

съществува. Посочва, че съгласно чл.127, ал.1, т.1 от Кодекса на труда „работодателят е длъжен 

осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото 
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правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури работата, която е определена при 

възникване на трудовото правоотношение“. Съгласно чл.119 от КТ възможностите за промяна на 

трудовото правоотношение и в частност на задължителните елементи по чл. 66, ал.1 от КТ извън 

предвидените в същия изключения е единствено чрез взаимно споразумение. С оглед горното, 

жалбоподателката сочи, че за нея не съществува задължение да приема друга длъжност от тази, 

за която е сключен трудовия ѝ договор, напротив - един от основните елементи на трудовия 

договор, по отношение на които е нужно взаимно съгласие на страните и сключване на изрично 

споразумение за изменението му, е именно длъжността, която ще заема служителят. Посочено е, 

че съгласно трайната практика на съдилищата и на Държавна агенция „И.“ обратното е строго 

нарушение на Кодекса на труда. Счита, че действията на „И.“ в лицето на неговите служители 

представляват нарушение на Закона за защита от дискриминация. Посочва разпоредбата на чл.13, 

ал.1 и ал.3 от ЗЗДискр. 

Счита, че от изложеното до момента, е видно, че няма друга причина за желанието на 

Работодателя да прекрати трудовото ѝ правоотношение освен факта, че е майка на малко дете и 

ползва законоустановения си отпуск за бременност и раждане, впоследствие отпуск за 

отглеждане на малко дете. Твърди, че до излизането ѝ в отпуск по майчинство не е имало 

никакви проблеми между нея и ръководството. Фактът, че на нейната позиция се назначава на 

постоянен трудов договор друг служител, без да ѝ бъде съобщено или предварително обсъдено, я 

поставя в безизходно положение, тъй като за нея не било осигурено работно място в 

Дружеството. Счита, че била поставена в положение, при което или се съгласява с техните 

условия и приема друга позиция, или рискува да бъде уволнена. 

Твърди, че посочените по-горе обстоятелства я поставили под голямо напрежение и внесли 

смут и притеснение у нея и цялото ѝ семейство. Счита, че ситуацията, в която за нея няма 

работно място, въпреки че е в отпуск по майчинство е обидна, предвид факта че винаги била 

лоялна към работодателя си. Била поставена пред свършен факт, в невъзможност да защити 

работното си място и то само защото ползва полагаемия си отпуск по реда на чл.164 от КТ за 

отглеждане на малко дете до две годишна възраст. Счита, че с това е поставена в неравноправно 

положение, спрямо останалите служители на Б., поради факта, че ползва отпуск за отглеждане на 

малко дете, респективно, че е майка на дете, ненавършило тригодишна възраст. 

В жалбата С.З. посочва, че след първоначалното огорчение, разпитала и други бивши 

служители на Дружеството и те ѝ обяснили, че практика на Б. е да прекратява трудовите 

правоотношения на служителки, които са станали майки, ползват отпуск за бременност и 

раждане или отпуск за отглеждане на малко дете. Твърди, че такива били случаите на Е.М. през 

2010г., Р.З. през 2014-2015г., Н.В. през 2015г., Л.М. през 2018г. и др. 

От изложеното се убедила, че случилото се с нея представлява дискриминация от страна на 

Б. спрямо нея, в качеството ѝ на майка на малко дете. Показателен бил фактът, че описаното 

отношение не представлява единичен случай, а е трайно и повтарящо се поведение на Б., спрямо 

нейните служителки, които са решили да станат майки. Сочи, че тази порочна практика не само, 

че не е престанала, но очевидно продължава и към настоящия момент, при настоящото 

ръководство на компанията. Счита, че ръководството в лицето на Г.К. не е положило 

необходимата грижа да отстрани дискриминационните практики в Б., като не е осъществило 

контрол върху отговорните служители. 

С оглед изложеното С.З. моли КЗД да образува преписка по подадената от жалба и след 

установяване на релевантните обстоятелства, да постанови решение, с което: 

- Да установи, че „И.“ е извършила дискриминация спрямо нея по признак „лично 

положение“, изразяващо се в обстоятелството, че е майка, ползваща отпуск за отглеждане на 

малко дете по чл.164 КТ.  

- Да наложите на „И.“ и ръководните му органи санкция за нарушаване на 

антидискриминационното законодателство. 
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Ш. Извършено е проучване по реда на чл.55 - чл.59 от ЗЗДискр., в  хода на което по 

случая са изискани становища и информация от жалбоподателката С.З. и от ответните страни – 

Г.М.К. – главен изпълнителен директор на „И.“ и „И.“. 

 

Становища представени в хода на проучването: 

1. В писмено становище с вх. №50-00-318/21.10.2019г. от Г.М.К. – главен изпълнителен 

директор на „И.“ и „И.“ е посочено: 

- С.З. е бивш служител на И.. Тя е постъпила на работа в И. въз основа на трудов договор 

№359 от 16.11.2015г. за длъжност „Личен асистент на Главния изпълнителен директор и 

Корпоративни комуникации“. 

- Към момента на постъпването си на работа в И. по силата на трудовия договор от 

16.11.2015г. жалбоподателката е била майка на дете на възраст под 2 години. Това обстоятелство 

е било известно на И. още преди сключване на трудовия договор със З.. Сочи се, че видно от 

записките от интервюто по подбор на З., във въпрос 14 е вписано, че същата е напуснала 

предходната си месторабота поради майчинство. В CV-то ѝ, тя отбелязала, че е работила при 

последния си работодател до м. 01.2015г. Майчинството на З. било обсъдено още по време на 

интервюто ѝ за работа в И. и е било ясно, че тя е майка на малко дете. Още в първите дни на 

трудовото правоотношение с жалбоподателкакта, по време на изпитателния й срок, същата 

предоставила данни за членовете на своето семейство за целите на допълнителното здравно 

осигуряване, което И. предоставя на своите служители и членовете на техните семейства, от 

които също било видно, че тя е майка на малко дете. Посочено е, че обстоятелството, че З. е била 

майка на малко дете нито е било пречка И. да я наеме на работа, нито е довело до по-различното 

ѝ третиране спрямо останалите служители на И. и, както сочи самата жалбоподателка, тя е имала 

отлични отношения с колегите си, които не са били повлияни от личния ѝ и семеен статус. 

Жалбоподателката, както и членовете на нейното семейство, са се ползвали от осигуряваното от 

И. допълнително здравно осигуряване, наравно е останалите служители в компанията и техните 

семейства. 

- Считано от 02.11.2017г. С.З. излязла в отпуск поради бременност и раждане за второто си 

дете, видно от представения болничен лист. Това наложило назначаването на неин заместник, 

който да изпълнява трудовите ѝ задължения за периода на отпуска ѝ. Твърди се, че по 

предложение и препоръка на самата жалбоподателката за неин заместник била назначена Й.В.. 

- Посочено е, че З. никога не е работила с Г.К., когото е посочила като ответник по жалбата 

си, поради факта, че към датата на започване на отпуска по майчинство на С.З. на 02.11.2017г. К. 

все още не е бил избран за управител на И.. Сочи се, че видно от данните за управителите на И., 

публично достъпни в Търговския регистър, К. е избран и вписан за управител на И. на 

14.02.2018г. Преди тази дата К. не е заемал ръководна длъжност в Б. и не е работил със З.. 

- На 05.11.2018г. с оглед наближаващото изтичане на срока на отпуск поради бременност и 

раждане на З. на 16.12.2018г. и необходимостта да се подадат съответни документи в НОИ, З.С. – 

служител на И. се свързала със С.З. по e-mail с молба да сподели дали от 16.12.2018г. ще се върне 

на работа или възнамерява да ползва друг отпуск по майчинство. В отговор на запитването, на 

11.11.2018г. З. изпратила до З.С. електронно писмо, с което уведомила, че възнамерява да 

продължи да ползва отпуск по майчинство през втората година от раждането на детето ѝ. 

- Посочва се, че естеството на работата на длъжността „Личен асистент на Главния 

изпълнителен директор и Корпоративни комуникации“ е свързано с работа по проекти, които 

имат годишен цикличен характер. Предвид това, с оглед споделените от  З. планове да продължи 

отпуска си по майчинство и през 2019г. е сметнато за удачно Й.В. да продължи да заема поста на 

заместник на С.З. до края на отпуска ѝ и да продължи работата си по започнатите проекти. 

- По време на годишната оценка на представянето на служителите на И. представянето на 

Й.В., като заместник на жалбоподателката било оценено като много добро и е взето решение на 

Й.В. да бъде предложен безсрочен трудов договор с цел тя да бъде задържана като ценен за 

организацията служител. При вземането на това решение И. взела под внимание, че договорът на 

В. е срочен договор за заместване на отсъстващ служител и е потвърдено, че постоянният трудов 
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договор на Й.В. в никакъв случай няма да постави под риск трудовите правоотношения на З. с И.. 

В резултат, на 01.04.2019г. при ежегодното преразглеждане на възнагражденията, на Й.В. било 

предложена промяна на трудовото ѝ правоотношение в безсрочно такова. 

- На 08.04.2019г. С.З. се свързала със служителите на И. З.С. и Д.П. по e-mail, с желание за 

среща, на която да обсъдят нейното завръщане на работа. Била е проведена среща на 

17.04.2019г., последвана от още две срещи със служители на И., описани по-долу. 

- Предвид изразеното от З. желание да прекъсне ползването на отпуска си за отглеждане на 

дете до 2-годишна възраст и да се върне на работа, преди да бъде взето решение да ѝ бъде 

предложена алтернативна равностойна длъжност в И., била извършена внимателна преценка, 

като са взети предвид няколко обстоятелства. На първо място, били взети предвид проектите, 

които Й.В. към онзи момент е ръководела, и установените взаимоотношения с партньорите и 

участващите в тези проекти страни. Под сериозно внимание било взето и обстоятелството, че 

преди да излезе в отпуск по майчинство, З. в e-mail от 18.10.2017г. до Д.П. споделила, че би 

желала промяна в наименованието на позицията ѝ на „Административен асистент“. С оглед 

изричното желание на З., служителите в И. останали с впечатление, че жалбоподателката би 

желала да заема позиция с по- административна насоченост, каквато към началото на м. април 

2019г. И. имала възможност да ѝ предложи, а именно позицията на „Административен 

специалист“. 

- На срещата проведена на 17.04.2019г. между С.З., Г.К., Д.П. и З.С., жалбоподателката 

споделила, че причината да поиска да се върне на работа е това, че в телефонен разговор на 

05.04.2019г. разбрала от Й.В. за предложения ѝ безсрочен трудов договор. По време на срещата 

от страна на Б. и лично от К. били положени всички усилия да обяснят на З., че предложеният на 

Й.В. постоянен трудов договор по никакъв начин не застрашава трудовото правоотношение на З., 

както и че желанието им е да бъдат задържани като служители на И. както Й.В., така С.З., тъй 

като всяка от тях има качества и умения, които са високо ценени. На жалбоподателката било 

обяснено, че в И. има друга, равностойна на тази длъжност, с много сходни трудови условия, 

която И. е била готова да ѝ предложи. Позицията, която И. имала готовност да предложи на З. 

била „Административен специалист“. Било предвидено за алтернативната позиция на З. да бъде 

предложено същото по размер трудово възнаграждение, каквото е било възнаграждението ѝ по 

първоначалната ѝ длъжност към датата на връщането ѝ на работа, т.е. в увеличения му размер 

след периодичните индексации. З. отказала да изслуша предложението на своя работодател. 

Заявила, че не желае друга позиция, а настоява за прекратяване на договора по инициатива на 

работодателя срещу уговорено обезщетение. З. конкретизирала размера на претенцията си към 

И., като поискала обезщетение в размер на 20 работни заплати. Впоследствие добавила, че е 

склонна да се съгласи и на обезщетение от 15 брутни работни заплати. 

Сочи се, че е невярно твърдението на З., че ѝ било заявено, че нямало място за нея. 

Действителната воля на И. била да задържи С.З. като свой служител. Единствено поради 

естеството на работа на позицията „Личен асистент на Главния изпълнителен директор и 

Корпоративни комуникации“ и обстоятелството, че заместващият я служител Й.В. работела по 

вече започнали, но нефинализирани проекти, наложило необходимостта на жалбоподателката да 

бъде предложена друга, равностойна длъжност в И., която да ѝ предлага сходни условия. Твърди 

се, че нито от страна на И., нито на който и да е служител на И. не е заявявана позиция, че 

нямало място за З., а напротив били положени са всички усилия да ѝ бъде предложена 

равностойна на първоначалната ѝ длъжност и тя да продължи да работи като служител на И.. 

Твърди се, че не съответства на действителността твърдението на З. за промяна на отношението 

към нея, тъй като е била майка с малко дете. Не е имало негативна промяна в отношението към З. 

в нито един момент. Освен това, З. е била майка с малко дете и към датата на сключване на 

трудовия договор между нея и И. през 2015г. и това обстоятелство не е довело до нейно 

неблагоприятно третиране. Аналогично, не било налице такова и след раждане на второто ѝ дете. 

По-късно същия ден (17.04.2019г.) З.С. се свързала със С.З. и я уведомила, че от страна на 

И. е взето решение и има готовност, както З. пожелала на срещата по-рано същия ден, да ѝ бъде 

отправено предложение за прекратяване на трудовия ѝ договор по инициатива на работодателя 
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срещу уговорено обезщетение. Във връзка е това била организирана нова среща за следващия 

ден 18.04.2019г. 

На проведената втора среща на 18.04.2019г. на жалбоподателката било представено 

предложение от И. да бъде прекратен трудовият ѝ договор при изплащане на обезщетение в 

размер от 12 месечни брутни заплати, тъй като размерът от 12 заплати като обезщетение е трайно 

установена практика на И., в случай на прекратяване на трудови договори на основание чл.ЗЗ1 от 

Кодекса на труда. З. преценила, че има нужда от време да обмисли предложението. Няколко дни 

по-късно се свързала със З.С., за да потвърди, че приема предложението и била уговорена среща 

в офиса на И. за подписване на необходимите документи на 24.04.2019г. 

На 24.04.2019г. била проведена срещата, на която, с оглед изявеното от С.З. желание да 

бъде прекратен трудовият ѝ договор, за да бъде спазена процедурата по чл.331 от КТ и за да има 

З. право на обезщетението по чл.331 от КТ, от страна на И. било представено на 

жалбоподателката писмено предложение за прекратяване на трудовия ѝ договор, считано от 

25.04.2019г., срещу изплащане на обезщетение в размер на 12 месечни брутни заплати, 

изчислено върху размера на последното ѝ месечно трудово възнаграждение, а именно 2 711 лева, 

като общият размер на обезщетението възлиза на сумата от 32 532 лева, платимо в едномесечен 

срок от датата на прекратяване. Предложението било прието от З., за което тя се подписала на 

24.04.2019г., както и е посочила нейна банкова сметка, по която обезщетението да бъде 

изплатено. На това основание била съставена Заповед №001 от 24.04.2019г. за прекратяване на 

трудовия договор на С.З., при предвидено изплащане в нейна полза на посоченото обезщетение 

по чл.331, ал.2 от КТ в размер на 12 месечни брутни работни заплати и обезщетение по чл.224, 

ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск. 

Двете обезщетения - по чл.331 и по чл.224 от КТ, в общ размер от 33 060,65 лева били 

изплатени в цялост на жалбоподателката с превод, нареден на 25.04.2019г., видно от 

представеното платежно нареждане. 

Оспорват като неоснователни оплакванията на жалбоподателката за проявено спрямо нея 

дискриминационно или каквото и да е неблагоприятно отношение, включително по признак 

„лично положение“, в качеството й на майка на малко дете. Оспорват твърдението на З., че било 

налице „трайно и повтарящо се“ неблагоприятно поведение на И. спрямо нейни служителки, 

които са решили да станат майки. Оспорват твърдението на жалбоподателката, че Г.К. не бил 

положил необходимата грижа да отстрани дискриминационните практики, които З. твърди че 

били налице, като не бил осъществил контрол върху отговорните служители. 

С оглед горното, молят КЗД да вземе предвид следните съображения, във връзка с които 

представят писмени доказателства заедно с настоящото становище, както и по-долу са 

формулирали искания за събиране на доказателства за установяване на фактите по случая. 

1. Не е налице допуснато каквото и да е нарушение на ЗЗДискр. от страна на И., нито от К. 

или от служители на И. в отношенията с жалбоподателката. Твърди се, че не е допуснато 

нарушение нито на чл.13, ал.1, нито на чл.13, ал.3 от ЗЗДискр. Сочи се, че разпоредбата на чл.13, 

ал.3 Цитираното законово правило е изцяло спазено от ответниците. 

1.1. На проведената на 17.04.2019г. среща от страна на И. е заявена готовност да бъде 

предложена на З. друга, равностойна на първоначално заеманата от нея длъжност, която 

алтернативна длъжност е със сравнимо трудово възнаграждение, работни условия, изисква 

сходна професионална квалификация и опит и е с работно време, което е по-благоприятно за 

родител на малко дете. Противно на твърденията на жалбоподателката обаче, ползваният от нея 

отпуск поради майчинство в никаква степен не бил причина за предложението към нея да заеме 

друга равностойна длъжност. Отправянето на такова предложение категорично не е проява на 

каквато и да е форма на неблагоприятно третиране на С.З., поради факта че е била майка на 

малко дете. Тъкмо от отправянето на такова предложение с цел З. да бъде задържана като 

служител на И., е видно, че към жалбоподателката не е проявявано неблагоприятно отношение. 

Твърди се, че И. следва стриктна политика на поощряване на своите служители, които са 

родители и в тази връзка полага всички възможни усилия да им предлага максимално 

благоприятни условия. Считат за категорично неверни твърденията на З., че не ѝ било осигурено 
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работно място в Дружеството. Напротив – такова било предвидено за нея и е имало готовност от 

страна на И. да ѝ бъде предложено на срещата на 17.04.2019г. и заето от нея, щом тя пожелае да 

преустанови ползването на отпуска си за отглеждане на дете и се върне на работа. З. не е била 

длъжна да приеме предложената ѝ равностойна алтернативна длъжност. Тя обаче имала право на 

свободен избор, който е упражнила, като на срещата на 17.04.2019 г. е отказала да изслуша 

предложението на И. и сама е поискала трудовото ѝ правоотношение да бъде прекратено, 

въпреки желанието и готовността на И. да я задържи като служител, като ѝ предложи подходяща 

равностойна длъжност. Поради това, прекратяването на трудовото правоотношение с 

жалбоподателката било изцяло инициирано от нея самата с изразеното от нея желание за 

прекратяване на трудовия ѝ договор срещу изплащане на обезщетение, както заявила на срещата 

на 17.04.2019г. Сочи се, че не е вярно твърдението на З., че работодателят ѝ имал желание да 

бъде прекратено трудовото ѝ правоотношение.  

1.2. Посочено е, че от ответните страни е спазено и второто основно изискване на чл.13, 

ал.3 от ЗЗДискр. – служителят да може да се възползва от всяко подобрение на условията на 

труд, на което би имал право, ако не беше в отпуск. 

- С.З. е получила от И. еднократна помощ за раждане на дете в размер на 1 000 лева, 

изплатена ѝ през м. декември 2017г. 

- По време на ползването от З. на отпуски поради бременност, раждане и отглеждане на 

дете, трудовото ѝ възнаграждение е било актуализирано редовно, съгласно Вътрешните правила 

за работната заплата на И. и действащото законодателство.  

- При прекратяване на трудовото правоотношение с жалбоподателката И. ѝ е изплатило 

обезщетение в размер на 12 брутни месечни трудови възнаграждения, изчислени върху 

последното месечно трудово възнаграждение, т.е. върху увеличения размер на месечната ѝ 

заплата, докато законовото изискване за заплащане на обезщетение при прекратяване на трудово 

правоотношение на основание чл.331 от КТ е значително по-ниско – не по-малко от 4 брутни 

месечни възнаграждения (чл.331, ал.2 от КТ). 

- Прекратяване на трудовото ѝ правоотношение жалбоподателката е получила отлична 

препоръка за работата ѝ в И., което би ѝ помогнало при последващо търсене на работа. 

- Както останалите служители на И., така и З. ползвала допълнителното здравно 

осигуряване за нея и за всички членове на семейството ѝ, осигурено от И.. З., както и цялото ѝ 

семейство имали право да се ползват от това осигуряване не само по време на целия отпуск на 

жалбоподателката, но дори и след прекратяване на трудовия ѝ договор – за периода на текущия 

към този момент договор за допълнително здравно осигуряване до 30.06.2019г., независимо че З. 

сама е изразила желание да прекрати трудово-правните си отношения с И.. 

1.3. Отношението към З. било изцяло положително както преди, така и по време и след 

ползването от нея на отпуск поради майчинство, което свидетелства за желанието на И. да 

задържи жалбоподателката като служител и тя да бъде пълноценна част от екипа на компанията. 

Обстоятелството, че е майка на малко дете по никакъв начин не е повлияло на положителното 

отношение на И., на ръководството на компанията и нейните служители към З.. Напротив – тя е 

третирана наравно с всички останали служители. Посочва се, че за това свидетелстват и следните 

обстоятелства: 

- След раждане на второто дете на С.З., служителката З.С. ѝ е напомнила по имейл, че има 

право да ползва за него допълнително здравно осигуряване и за това дете и я поканила да 

изпрати негово ЕГН, ако желае да се възползва от това – З. приела. 

- Всяка година майките-служителки на И., ползващи отпуск поради майчинство, получават 

специална покана за тиймбилдинг събитието за служителите на И.. С.З. присъствала на 

събитието през 2018г.  

- И. организира ежегодни профилактични прегледи за служителите си. Комуникация по 

повод тази организация се изпраща и на майките-служителки, ползващи отпуск поради 

майчинство. С.З. се възползвала от тази опция и през двете години на майчинството си. През 

2018 г., когато И. е покривала разходите за преглед и на членовете на семействата на 



8 

 

служителите, от възможността за прегледи се възползвали и нейният партньор и по-голямото ѝ 

дете. 

- В становището се сочи, че несъстоятелни са твърденията на З., че К. не бил положил 

необходимата грижа за отстраняване на дискриминационните практики в И., като не бил 

осъществил контрол върху отговорните служители. Твърди се, че в И. изобщо не са 

осъществявани дискриминационни практики. Противно на твърденията на жалбоподателката, К. 

се ангажирал лично и в качеството си на управител и представляващ И. със случая на С.З., като 

положил всички усилия тя да бъде задържана като служител на компанията. Като представител 

на ръководството на компанията, К. лично присъствал на проведената на 17.04.2019г. среща със 

жалбоподателката с оглед спазването на приложимото законодателство, в това число на 

трудовото и антидискриминационното законодателство, участвал в дискусията с нея и държал да 

се осигури възможност на З. да се върне на подходяща позиция, равностойна на първоначалната. 

2. Твърди се, че не е допуснато каквото и да е нарушение на ЗЗДискр. от страна на И., нито 

от К. или от служители на И. и в отношенията с четирите бивши служителки на И., посочени в 

жалбата на С.З.. В становището се сочи, че е невярно твърдението на З., че било практика на И. 

да прекратява трудовите правоотношения на служителки, които са станали майки, ползват 

отпуск за бременност и раждане или отпуск за отглеждане на малко дете. В жалбата си З. 

споменава случаи на прекратени в миналото правоотношения на майки, чиито деца към датата на 

прекратяване на правоотношенията им не са били навършили възраст от 3 години. Твърди се, че 

посочените от З. случаи били напълно различни от нейния. Във всеки от посочените от 

жалбоподателката случаи се осъществили различни, специфични факти и във всеки от тези 

случаи от страна на работодателя бил потърсен индивидуален подход за намиране на 

разрешение, което да е максимално благоприятно за служителките. Сочи се, че прекратяването 

на трудовите правоотношения с нито една от четирите служителки няма никаква връзка с 

обстоятелството, че са станали майки и/или че са ползвали отпуск поради бременност, раждане и 

отглеждане на дете. 

2.1. И. винаги полагала всички усилия да бъде добър и социален работодател, като е 

полагала грижи не само за своите служители, но и за техните семейства. Особена грижа И. 

полага за своите служителки, които са майки. И. и нейните служители се стараят да осигурят на 

всяка от тях спокойствие и комфорт по време на майчинството и отпуските, свързани с него, 

които всяка служителка има възможност спокойно да използва за толкова време, колкото всяка 

от тях прецени. В компанията е въведена и се прилага спрямо всички служители социална 

програма, като от 2011г. насетне на всяка майка-служителка на И., компанията предоставя 

еднократна помощ при раждане на дете в размер на 1 000 лева, от която жалбоподателката също 

се ползвала. 

2.2. За споменатия от З. период 2010-2019г. в И. общо 28 служителки (при средна численост 

от 55 служители - жени) ползвали отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете. Четири 

от тези служителки са ползвали отпуск поради майчинство по два пъти. В повечето случаи, тези 

служителки се завръщали на същата позиция, която са заемали преди отпуска им за бременност, 

раждане и отглеждане на дете да започне. Изключение били случаите, в които това било 

невъзможно, поради наличието на специфични обстоятелства, които нямали общо с факта, че 

определена служителка има дете или че ползва отпуск поради бременност, раждане и отглеждане 

на малко дете. Излагат фактите относно всеки от четирите случая, споменати от З., като 

представят писмени доказателства във връзка с всеки от тези случаи. 

- Л.М. излязла в отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете през 2016г. Още 

преди това М., която работела по проект, знаела, че с приключване на проекта, е предстояло 

съкращаване на щата и на нейната позиция. С оглед нейните лични планове и желания, 

правоотношението на М. не е прекратено, за да може тя да се възползва напълно от правата си 

като осигурено лице по повод нейните бременност и раждане. Когато сама е пожелала, М. се 

свързала с И., за да бъде прекратено правоотношението ѝ. Като социално отговорен работодател 

и като жест на благодарност за годините на сътрудничество, по инициатива на И., на М. било 
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изплатено обезщетение в размер на 12 заплати, с цел да ѝ осигурят комфорт и достатъчно време, 

за да намери ново работно място. 

- Ситуацията на Р.З. била идентична с тази на Л.М.. Идентичен бил и размерът на 

изплатеното обезщетение. 

- По време на отпуска на Н.В. за отглеждане на второто ѝ дете, част от нейната позиция 

била съкратена. Новата позиция, съдържаща само част от предишните ѝ задължения, не 

представлявала интерес за нея. Твърди се, че в допълнение, тя споделила, че имат семейни 

планове за преместване в друга държава. Пожелала да бъде прекратено правоотношението ѝ, за 

да последва съпруга си в чужбина. И. се съобразила с желанието на служителката и отново, по 

инициатива на И. на В. било изплатено обезщетение в размер на 12 заплати, като благодарност за 

приноса ѝ през годините на трудовото ѝ правоотношение. 

- По време на отпуска си за отглеждане на дете, Е.М. имала назначен заместник – Ю.П.. 

Въпреки че П. напуснал преди завръщането на М., втори заместник не бил нает, оставяйки 

позицията свободна за заемане от Е.М., когато реши да се завърне на работа. Е.М. се върнала на 

работа на 11.02.2010г., а трудовото ѝ правоотношение било прекратено повече от половин година 

по-късно – на 17.11.2010г. 

2.3. В становището е посочено, че във времето имало и други случаи, в които възниквала 

необходимост да бъде предложена различна от заеманата позиция на служители, завръщащи се 

от продължителен отпуск. На някои от тях И. имала възможност да предложи по- високи 

позиции. На други – равностойни. В последните 12 години нямало случай, в който заплатата на 

служител да бъде намалена поради преместване на друга позиция. Напротив – стремежът на И. е 

предлаганите алтернативни позиции да са равностойно или с по-високо възнаграждение. Винаги 

решението било предоставяно на самите служители. Като скорошен пример посочват, че 

позицията на служител в отдел Правен и не-финансов риск – З.М., била съкратена по време на 

отпуск за отглеждане на дете. При завръщане на работа, на тази служителка била предложена 

друга позиция, в друг отдел, която тя приела. По-малко от година по-късно, на същата 

служителка било предложено повишение и тя заела мениджърска позиция, която успешно 

изпълнява и до днес. Сочи се, че И. не допуска и никога не е допускала дискриминация, пряка 

или косвена, по какъвто и да е признак спрямо служителите си. Във взаимоотношенията със 

служителите си И. винаги е целяла законност и справедливост. 

Молят КЗД да допусне разпит на петима свидетели при режим на довеждане, които да 

установят обстоятелствата, изложени в настоящото становище, в това число: 

- Как са протекли срещите със С.З., проведени на 17.04.2018г., 18.04.2018г. и 24.04.2019г., 

какво е обсъждано на тези срещи, какво е било отношението на останалите участници в срещата 

към З. и нейното към тях; 

- Какво е наложило на С.З. да бъде предложена алтернативна равностойна длъжност при 

връщането ѝ от отпуск за отглеждане на дете, вместо първоначално заеманата от нея; 

- В какво се изразява работата на длъжността „Личен асистент на Главния изпълнителен 

директор и Корпоративни комуникации“; 

- Какво е било отношението към С.З. преди, по време на и след отпуските ѝ за бременност, 

раждане и отглеждане на дете; 

- Каква е политиката и практиката на И. по отношение на служители-родители на малки 

деца; 

- Други случаи на служителки на И., ползвали отпуск за бременност, раждане и отглеждане 

на дете, върнали се на работа в И. след приключване на отпуските им. 

С оглед гореизложеното, ответните страни молят КЗД да отхвърли жалбата на С.З. като 

неоснователна. Никой от двамата ответници – „И.“ К. и Г.М.К. – нито е извършвал, нито е 

допуснал извършването на нарушения по ЗЗДискр. както спрямо жалбоподателката С.З., така и 

спрямо посочените в жалбата четири бивши служителки на „И.“ К.. 

С молба вх. №50-00-389/13.11.2019г. от Г.М.К. – главен изпълнителен директор на „И.“ и 

„И.“ посочват, че в допълнение към изложеното в т.1.2 от становището, видно от 

автобиографията на З. (представена от нея при кандидатстването ѝ за работа), жалбоподателката 
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отбелязала, че от м. януари 2015г. била в отпуск по майчинство. От интервюто по подбор, било 

видно, че жалбоподателката напуснала предходната си работа поради майчинство. 

Обстоятелството, че З. към момента на кандидатстването й е била майка на малко дете, не било 

пречка „И.“ да сключи трудов договор с нея, нито е довело до различното ѝ третиране спрямо 

останалите служители на „И.“. 

С писмо вх. №50-00-515/19.12.2019г. Г.М.К. – главен изпълнителен директор на „И.“ и „И.“ 

К., чрез адв. Х.Х. и адв. М.Я. предоставят документите изискани от КЗД (описани по-долу в 

Приложения). Молят Комисията за защита от дискриминация да допусне до разпит лицата: 

З.С.С., Д.А.П. и Й.В.В. като свидетели за установяване на обстоятелствата, изложени в 

становището. Молят също КЗД да допусне Г.М.К. да даде обяснения като страна по преписката – 

в лично качество и в качеството му на представител на „И.“ К.. 

В становище вх. №50-00-282/10.07.2020г. се посочва, че Д.Я. е ползвала отпуск за 

бременност и майчинство по болнични листове за периода от 10.05.2016г. до 21.09.2016г., както 

и отпуск по майчинство от 136 до 410 ден след раждането, за периода от 22.09.2016г. до 

23.06.2017г., включително. За периода от 24.06.2017г. Я. е ползвала и отпуск за отглеждане на 

дете до 2 годишна възраст. Трудовият договор с Я, бил прекратен считано от 08.03.2018г. 

Прекратяването станало на основание чл.331 от Кодекса на труда, срещу предложено от 

работодателя обезщетение. Не била установена информация и не се открили документи на Я, да е 

предлагана друга позиция преди прекратяването на трудовия договор. 

К.Г. не е ползвала отпуск за бременност и майчинство, нито отпуск за отглеждане на дете 

до 2 годишна възраст. Трудовото й правоотношение с „И“ К. не е прекратено. 

Л.П.М. ползвала отпуск за бременност и майчинство по болнични листове за периода от 

19.01.2017г. до 02.06.2017г., както и отпуск по майчинство от 136 до 410 ден след раждането, за 

периода от 03.06.2017г. до 04.03.2018г., включително. М. не е ползвала отпуск за отглеждане на 

дете до 2 годишна възраст. Трудовият договор с М. бил прекратен считано от 06.03.2018г. 

Прекратяването е станало на основание чл.331 от Кодекса на труда, срещу предложено от 

работодателя обезщетение. Причината за прекратяване на трудовото правоотношение с М. била 

поради реорганизиране в структурата на „И.“ К., при което отдел Управление на проекти (Project 

Management Office), в който е работела М. бил закрит към 08.03.2018г. Съобразно информацията 

в отдел човешки ресурси, М. изразила несъгласие да работи в различен отдел. Не била 

установена информация и не се открили документи на М. да е предлагана друга позиция преди 

прекратяването на трудовия договор. 

С молба вх. №50-00-8/13.01.2021г. ответните страни, чрез процесуалния си представител 

предоставят допълнителни доказателства, като сочат, че Трудов договор №361/23.12.2015г. е 

сключен между „И.“ К. и К.Г.. Съобразно този договор, Г. е назначена по заместване на 

длъжността счетоводител-финансова отчетност, до завръщане на титуляра на длъжността П.Ч.. 

Допълнително споразумение към Трудов договор №361/23.12.2015г. – съобразно това 

споразумение длъжността, заемана от Г. е променена на счетоводител и считано от 10.05.2016г., 

като от тази дата Г. замества титуляр на длъжността Д.Я.. 

Предложение от 22.12.2017г., отправено до Д.Я. за прекратяване на трудовото 

правоотношение на основание чл.331 от КТ – това предложение е получено и прието от Я. на 

22.12.2026г., което е удостоверено с подписа й под него. 

Заповед №001/06.03.2018г. за прекратяване по чл.331 от КТ. Съобразно посочената заповед, 

трудовото правоотношение с Я. било прекратено на основание чл.331 от КТ считано от 

08.03.2018г.  

Трудов договор №380/07.03.2018г., сключен между „И.“ К. и К.Г., съобразно който Г. била 

назначена за титуляр на длъжността счетоводител, считано от 08.03.2018г. 

Прилагат още органограма и щатно разписание на „И.“ К. към 26.02.2018г., към 

08.03.2028г. и към 25.04.2019г. Щатно разписание и органограма към 24.04.2019г. не са 

съставяни от доверителя му. Такива са съставени към 25.04.2019г.  

В писмена защита вх. №50-00-111/31.05.2021г. ответните страни „И.“ К. и Г.М.К., чрез 

процесуалния си представител адв. Х.Х. излагат съображения в подкрепа на твърденията им, че 
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от събрания по преписката доказателствен материал се установява, че никой от двамата 

ответници – нито е извършвал дискриминация, нито е допуснал извършването на нарушения по 

ЗЗДискр. както спрямо жалбоподателката С.З., така и спрямо посочените в жалбата четири 

бивши служители на „И.“ К.. С оглед на това адв. Х.Х. моли КЗД да отхвърли в цялост жалбата 

на З. като неоснователна. 

 

2. С писмо вх. №44-00-3734/25.11.2019г. жалбоподателката С.З., чрез адв. П.В. сочи, че 

практиката на Върховен административен съд по прилагане на разпоредбата на чл.4, ал.2 от 

ЗЗДискр. счита, че кръга на лица третирани по-благоприятно при сравними сходни обстоятелства 

е достатъчно да е определяем, но не и същите лица да бъдат изрично посочени (посочва 2 

решения на ВАС). Адв. В. сочи, че в случая лица в една и съща хипотеза, а именно служители на 

И.К., са третирани различно в зависимост от обстоятелството дали са родители на малко дете или 

не. В писмото е посочено, че жалбоподателката С.З. като служител и майка на малко дете е 

третирана по-неблагоприятно от останалите служители на дружеството И.К., които не са 

родители на малки деца. Информират, че З. не разполага със списъчен състав на служителите , 

поради което не може да посочи имена на служителите, които са третирани по-благоприятно. 

Твърди се, че посоченото третиране от страна на Дружеството на служителите с малки деца 

не е единичен случай, а е трайна практика в Дружеството, за което навели твърдения и поискали 

доказателства. Налице били сходни случаи на служители с малки деца, които през годините били 

третирани неблагоприятно спрямо служителите без малки деца. Посочват, че е налице различно 

третиране на С.З., спрямо заемащата нейната длъжност служителка Й.В. (която не е родител на 

малко дете). Посочено е, че въпросната длъжност „Личен асистент на Главния изпълнителен 

директор и Корпоративни комуникации“ е заемана от С.З. с безсрочен трудов договор. Докато 

трае отпускът й по майчинство, на заместващата служителка Й.В. бил предложен постоянен 

трудов договор за същата позиция, като на практика в даден момент за щатната бройка били 

налице два постоянни трудови договора, което считат, че представлява нарушение на трудовото 

законодателство. 

Посочено е, че след опитите за връщане на жалбоподателката, от ръководството й е било 

обяснено, че тя няма как да заеме своята длъжност и вариантите са: или заемане на друга 

длъжност, или прекратяване на трудовото й правоотношение. Твърдят, че видно от отговора на 

И. АД, депозиран по настоящата преписка, Работодателят не е имал намерение да предложи на З. 

да се върне на заеманата от нея длъжност. Подчертават, че съгласно Кодекса на труда, 

служителят не е длъжен да приеме друга длъжност, а Работодателят е длъжен да му предостави 

работа на същата длъжност, която е заемал преди отпуска по майчинство. Всякакви други 

интерпретации противоречат на закона. 

С.З., чрез адв. П.В. счита, че е лишена от възможността да заеме своята длъжност и й е 

предложено почти ултимативно да напусне дружеството единствено защото е майка на малко 

дете. Считат, че Работодателят направил всичко възможно, за да не може З. да се върне на 

работа, а единствената й възможност да е прекратяване на Трудовото правоотношение. Твърди 

се, че в нито един момент, Работодателят не е предложил да премести другата служителка Й.В.. 

Считат, че неравното третиране на С.З. спрямо Й.В. по отношение на заемане на длъжността 

„Личен асистент на Главния изпълнителен директор и Корпоративни комуникации“ било въз 

основа на обстоятелството, че З. е майка на малко дете. Поради горното, Й.В. била предпочетена 

на позицията на жалбоподателката С.З.. 

Молят КЗД да задължи И. К. да представи списъчен състав на служителите в Дружеството 

към датата на прекратяването на трудовото правоотношение на С.З. (24.04.2019г.), както и 

всички трудови договори, сключени с Й.В. (от което да се установи, че със същата е подписан 

постоянен трудов договор за длъжността, заемана от С.З.). 

В молба вх. №44-00-1591/10.06.2020г. процесуалния представител на жалбоподателката 

отбелязва, че в ГПК няма ограничение, че дадено обстоятелство може да се докаже само с един 

вид доказателство. Допустимо е страната да ангажира писмени, устни и всички други 

регламентирани в закона видове доказателства. Моля да им бъде дадена възможност по делото да 
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бъдат ангажирани и писмени доказателства, а именно цялото трудово досие, всички съдържащи 

се в него трудови документи на Д.Я., на К.Г. и на Л.П.М., служителки в „И.“. Посредством 

представените писмени доказателства /трудовите досиета на Д.Я. и Л.П.М. /искат да се установи, 

че в „И.“ има тенденция за дискриминационна практика по отношение на жени служителки, 

които са майки на малки деца и с които Б. предпочита да бъдат прекратени трудовите 

правоотношения, непосредствено след ползване на отпуск за бременност и раждане на основание 

чл.163 и отпуск за отглеждане на малко дете на основание чл.164 от Кодекса на труда, именно 

поради това, че са майки на малки деца. 

В писмени бележки вх. №44-00-1854/28.05.2021г. жалбоподателката С.З., чрез адв. Н.Т. 

излага доводи, като сочи, че в хода на производството безспорно установено е, че правото на 

труд на жалбоподателката е било грубо нарушено. Моли КЗД да постанови решение, с което да 

се установи, че „И.“ К., представлявано от изпълнителния директор Г.М.К. е извършило 

дискриминация спрямо С.З. по признак „лично положение“, изразяващо се в обстоятелството, че 

е майка ползваща отпуск за отглеждане на малко дете по чл.164 от КТ и да наложи на „И.“ К. и 

ръководните му органи санкция за нарушаване на антидискриминационното законодателство. 

 

IV. Заседания: Страните са уведомени, че проучването е приключило и на основание чл.59, 

ал.3 от ЗЗДискр., им е дадена възможност да се запознаят със събраните по преписката 

материали, след което същата е била насрочена за разглеждане в открито заседание. Проведени 

са четири открити заседания. На четвъртото открито заседание съставът е допуснал до разпит 

двама свидетели на ответните страни. На последното открито заседание съставът е счел, че 

преписката е изяснена от фактическа и правна страна и е обявил разглеждането на преписката по 

същество. На страните е даден 20-дневен срок за представяне на писмени бележки. 

 

V. След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката 

доказателства, ПЕТЧЛЕНЕН разширен заседателен състав, прие за установено от 

фактическа и правна страна, следното: 

В хода на производството пред Комисията за защита от дискриминация, заседаващият по 

преписката състав установи, че жалбоподателката С.З. въз основа на сключен трудов договор 

№359/16.11.2015г. между нея и „И.“ К., е заемала длъжността „Личен асистент на Главния 

изпълнителен директор и Корпоративни комуникации“.  

Съставът установи, а и страните в производството не спорят, че по време на използвания от 

жалбоподателката полагащ й се отпуск по чл.163 от Кодекса на труда – за бременност и раждане 

и по чл.164 от КТ – за отглеждане на малко дете, същата била замествана от друга служителка на 

Дружеството – Й.В.. Ответните страни не оспорват факта, че В. първоначално била назначена на 

срочен трудов договор за заместване на отсъстващ служител, но впоследствие през 2019г. била 

преназначена на постоянен трудов договор. В Трудов договор №373/06.11.2017г. сключен между 

Й.В. и „И.“ К., е посочено, че „Служителят се назначава на длъжност: „Личен асистент на 

Главния изпълнителен директор и Корпоративни комуникации“ с код по Н. ***, считано от 

06.11.2017г. до завръщане от отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете на С.Г.З. – 

титуляр на длъжността“. Съставът счита, че макар С.З. да е искала да продължи отпуска си за 

отглеждане на малко дете, а впоследствие да е заявила желание да се върне на работа, ответната 

страна „И.“ К., е следвало да вземе предвид факта, че именно жалбоподателката е титуляр на 

длъжността „Личен асистент на Главния изпълнителен директор и Корпоративни комуникации“ 

и да го съобрази при сключването на постоянен трудов договор с Й.В.. Възможността 

работодателя да наеме друго лице на срочен трудов договор до завръщането от отпуск на 

титулярния служител, е възможност изрично разписана в чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – 

„Срочен трудов договор се сключва: за заместване на работник или служител, който отсъствува 

от работа“. Съставът отхвърля твърдението на ответните страни, че са оставили на длъжност 

„Личен асистент на Главния изпълнителен директор и Корпоративни комуникации“ не 

жалбоподателката, а заместващата я поради факта, че към процесния период В. ръководела 

проекти и установявала взаимоотношения с партньори и участващи в тези проекти страни. 
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Съставът счита, че така както Й.В. е поела започнати от жалбоподателката проекти, така и 

жалбоподателката би могла да продължи проекти започнати от заместващата я В., което не 

кореспондира с твърдяното от ответната страна. От събраните по преписката доказателства се 

установи, че от излизането на жалбоподателката в отпуск по майчинство до изразеното й 

желание да се върне на работа, в „И.“ К. не е правена промяна в щатното разписание, и поради 

това проектите и взаимоотношенията с партньорите, които осъществява Й.В., не могат да бъдат 

основание за това тя да бъде оставена на длъжността, която е заемала С.З. преди излизането й в 

отпуск по чл.163 и чл.164 от КТ „Личен асистент на Главния изпълнителен директор и 

Корпоративни комуникации“, а на жалбоподателката да е предложена длъжността 

„Административен специалист“. Няма данни на жалбоподателката да са правени забележки или 

да са установени пропуски при така възложените й задължения. Нещо повече, видно от 

представеното от ответните страни становище, в което се сочи, че жалбоподателката има 

качества и умения, които са високо ценени, съставът счита, че същата е изпълнявала коректно 

възложените й задачи. Така установеното дава основание на състава да изведе извод, че липсва 

обективно оправдано основание, въз основа на което З. да не се възползва от законното й право 

да заеме длъжността преди излизането й по майчинство. В състава се създава убеждение за 

обективна оценка от страна на работодателя по отношение на С.З., което води до неблагоприятни 

възприятия и последици за условията при упражняване правото й на труд, което създава 

предпоставки за осъществен „тормоз“ по признаци „лично положение“ и „семейно положение“ 

от страна на Г.М.К. – главен изпълнителен директор на „И.“ К.. Съгласно §1, т.1 от ДР на 

ЗЗДискр. „тормоз“ е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл.4, ал.1, изразено 

физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване 

достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или 

застрашителна среда. 

Следва да се отбележи, че ответните страни не са предоставили длъжностна характеристика 

за длъжността „Административен специалист“, поради което не са обърнали доказателствената 

тежест по чл.9 от ЗЗДискр. и не са доказали, че двете позиции са равностойни. Адв. Х.Х. – 

процесуален представител на ответните страни в проведеното на 27.01.2021г. открито заседание 

заявява: „По отношение на госпожа З. не представям длъжностна характеристика за 

позицията, която е имало намерение да й бъде предложена, тъй като всъщност на нея не й е 

предложена конкретна позиция, понеже тя е отказала според това, което знам от доверителя 

ми, да изслуша предложението, което ще й бъде направено за конкретна позиция… Това ще се 

установи от показанията на свидетелите, които водим. Аз няма как да дам длъжностна  

характеристика. Попитах доверителя ми коя конкретна позиция е щяло да се предложи на 

госпожа З., те казаха, че всъщност не е останала да изслуша предложението…“. Съгласно чл.9 

от ЗЗДискр. в производството за защита от дискриминация, след като страната, която твърди, че 

е дискриминирана, представи факти, въз основа на които може да се направи предположение, че 

е налице дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране 

не е нарушен. Свидетелят З.С. сочи: „Ние имахме намерение да променим изискванията на 

длъжността и длъжностната характеристика… Искахме да направим позицията доста по 

отговорна, с доста по-широк спектър на дейности“. Намерението обаче не става ясно да е 

реализирано. Не се установи, че са били предприети действия по промяна в длъжностната 

характеристика, поради което съставът счита, че това е само твърдение и на жалбоподателката е 

била предложена длъжност, за която дори няма утвърдена длъжностна характеристика, поради 

което и З. не е могла да установи, че предложената й позиция ще е равносилна на тази, на която е 

била назначена. От приложените по преписката писмени становища и доказателства, съставът не 

установи, че заеманата от жалбоподателката длъжност до преди излизането й в отпуск по 

майчинство, и предложената й позиция „Административен специалист“ – след завръщането й от 

отпуск по майчинство, са равностойни – и като изисквана степен за образование, отговорности и 

задължения, и като размер на възнаграждението. От свидетелските показания на Д.Л.– свидетел 

на ответната страна, също не се установи по безспорен начин, че двете позиции са равностойни, 

тъй като същата казва: „Да финансово щеше да бъде равностойна. Иначе, тъй като става дума 
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за различни задължения, е сложно да кажа: Да, същата е, не, не е същата.“. Съгласно чл.13, 

ал.3 от ЗЗДискр. когато майката, която ползва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане 

на дете, или лицето, което ползва отпуск по чл.163, ал.8 от Кодекса на труда или за отглеждане 

на дете, се върне на работа поради изтичане на отпуска или поради прекъсване на ползването му, 

има право да заеме същата длъжност или друга, равностойна на нея, и да се възползва от всяко 

подобрение на условията на труд, на която би имало право, ако не беше в отпуск. Въз основа на 

изложеното, съставът счита, че ответната страна „И.“ К., е възпрепятствала жалбоподателката 

С.З. да упражняване правото си на труд, чрез предложените й различни варианти за връщане на 

работа. На жалбоподателката не е дадено право на избор, поради което същата е лишена от 

правото й да се върне на позицията, на която е била назначена. Тъй като жалбоподателката 

отказала да заеме друга позиция, със Заповед №001/24.04.2019г., на основание чл.331 от Кодекса 

на труда, трудовото правоотношение на С.З. с „И.“ К., е прекратено. Дискриминационното 

отношение при упражняване правото на труд, може да се осъществи при три обстоятелства: 1. 

При сключване на трудово/служебно правоотношение    2. При упражняване правото на труд 3. 

При прекратяване на трудово/служебно правоотношение. В конкретния случай „И.“ К. е 

осъществила дискриминация по отношение на жалбоподателката именно при упражняване 

правото й на труд. От така изложеното до момента, съставът установи, че е нарушена 

разпоредбата на чл.26 от ЗЗДискр. „Лицата имат право на равни условия на достъп до професия 

или дейност, възможност за упражняването им и на развитието им в тях без оглед на признаците 

по чл.4, ал.1“. 

След обстоен анализ на всички писмени и гласни доказателства, съставът установи, че се 

потвърждава твърдението на жалбоподателката, че практика на Б. е да предлага на служителки 

завърнали се от отпуск по майчинство или за отглеждане на дете, позиции различни от тези, на 

които са назначени, и в случай че не бъдат приети, да се прекратяват трудовите им 

правоотношения. От свидетелските показания на З.С. /свидетел на ответната страна/, бе 

установено че има случаи, в които когато служителка се завърне от отпуск по чл.163 и чл.164 от 

КТ, на същата се предлага друга позиция, и ако не приеме предложението на Б., се прекратява 

трудовото й правоотношение. Същото потвърждава и другия свидетел на ответната страна Д.Л., 

която е запитана дали когато някой служител е в майчинство и на негово място е назначен друг, 

на връщащия се от майчинство е предлагана друга позиция, свидетелката заявява: „Да, имало е, 

да.“. Следва да се посочи, че свидетелката З.С. уточнява, че други служителки на „И.“ К. – М. и 

Я. след майчинствата си, не са се върнали на заеманите от тях позиции, като се твърди, че с тях 

били постигнати договорки, които те пожелали. От становище дадено от ответните страни, 

съставът установи, че и с двете трудовите правоотношения са прекратени на основание чл.331 от 

КТ, като се твърди, че не е открита информация на Я. да е предлагана друга позиция, а за М. се 

посочва, че трудовото й правоотношение е прекратено поради реорганизиране в структурата на 

отдела, в който работела /към 08.03.2018г. отделът бил закрит/, която не се съгласила да работи в 

друг отдел. От така представените писмени и гласни доказателства, съставът счита, че е налице 

системна практика за нарушение разпоредбата на чл.13, ал.3 от ЗЗДискр., чието нарушаване е 

самостоятелно и не изисква обвързване със защитен от закона признак. 

Съгласно чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. е забранена всяка пряка или непряка дискриминация, 

основана на пол,  раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, 

произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или 

обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, 

имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в 

международен договор, по който Република България е страна. За да е налице осъществена 

дискриминация, следва да е установено различно третиране на лице, при наличие на пряка 

причинно-следствена връзка между дискриминационното отношение и причината за него, 

изразяваща се в признак по цитирания чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. Съставът счита, че е налице именно 

такава причинно-следствена връзка, като причина за осъществената дискриминация е наличието 

на отпуск по майчинство, от който се е възползвала З.. Признакът „лично положение“ включва 

почти всякакви признаци, без да е необходимо жалбоподателят да посочва в кой закон или 
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международен договор, по който Република България е страна, е установен съответният признак. 

Признакът „лично положение“ може да включва различни характеристики на личността: 

местоживеене, ръст, цвят на косата и очите, тегло, стаж, професионален опит, дали лицето 

получава социални помощи, майчин език, акцент или диалект, хранителни навици, културни 

обичаи, както и други черти, които отличават един човек или група хора от останалите. 

Заседаващия състав счита, че използвания от жалбоподателката отпуск по майчинство е част от 

нейното лично положение, въз основа на което се установи, че ответната страна „И.“ К., е 

осъществила пряка дискриминация по признак „лично положение“ по отношение на 

жалбоподателката С.З., поради което в изпълнение на законоустановените си правомощия 

разписани в чл.80, ал.2 във връзка с чл.80, ал.1 от ЗЗДискр., следва да наложи административно 

наказание имуществена санкция.  

По отношение на ответната страна Г.М.К. – главен изпълнителен директор на „И.“ К., 

съставът счита, че същият в качеството му на ръководен орган и като такъв е лице оказващо 

контрол в трудовия процес, на същия следва да бъде наложено административно наказание глоба 

в съответствие с разпоредбата на чл.80, ал.3 от ЗЗДискр. за осъществена пряка дискриминация по 

признак „лично положени“ спрямо С.З., тъй като не е осъществил контрол и е допуснато 

нарушение на чл.13, ал.3 от ЗЗДискр. Съставът отхвърля посоченото от процесуалния 

представител на ответните страни, че З. никога не е работила с Г.К., поради факта, че към датата 

на започване на отпуска по майчинство на С.З. на 02.11.2017г. К. все още не е бил избран за 

управител на „И.“ К.. Да, действително към датата на излизане на жалбоподателката в отпуск по 

чл.163 и чл.164 от КТ, ответната страна Г.М.К. – главен изпълнителен директор на „И.“ К., не е 

заемал ръководна длъжност в Б., но към датата на изявеното й желание да се върне на работа и 

предложената й друга позиция, видно от справка на Търговския регистър, на 14.02.2018г. К. е бил 

избран и вписан за управител на „И.“ К.. С оглед така установената системна практика за 

нарушение разпоредбата на чл.13, ал.3 от ЗЗДискр., съставът счита, че на основание чл.76, ал.1, 

т.1 следва да даде задължително предписание на работодателя Г.М.К. – главен изпълнителен 

директор на „И.“ К., за стриктно спазване нормата на чл.13, ал.3 и да се въздържа от нарушения 

на Закона за защита от дискриминация. 

Видно от събраните по преписката доказателства /въпросник от проведеното със З. интервю 

от 2015г. и дадените от нея отговори/ съставът установи, че при кандидатстването й за работа в 

„И.“ К. през 2015г., С.З., е посочила, че има дъщеря на 1,5 години. Впоследствие обаче, при 

излизането й в отпуск по майчинство и за отглеждане на малко дете, невъзстановявайки я на 

позицията, която е заемала, ответните страни „И.“ К. и Г.М.К. – главен изпълнителен директор 

на „И.“ К. са осъществили пряка дискриминация спрямо жалбоподателката и по признак 

„семейно положение“, тъй като семейния статус на З. включва и наличието на бременност и 

майчинство, които са пряко свързани и с признака „лично положение“. 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.64, чл.65 и чл.66 от Закона за защита от 

дискриминация, ПЕТЧЛЕНЕН разширн заседателен състав на Комисията за защита от 

дискриминация, 

 

Р Е Ш И: 

 

І. УСТАНОВЯВА, че с действията си, ответната страна „И.“ К.,  ЕИК: ***, представлявана 

от В.Ч., В.П., Г.К. и М.К., е извършила нарушение на чл.13, ал.3 и чл.26 от ЗЗДискр. по 

отношение на жалбоподателката С.Г.З..  

II. НАЛАГА, на основание чл.80, ал.2 от ЗЗДискр. на „И.“ К.,  ЕИК: ***, представлявана от 

В.Ч., В.П., Г.К. и М.К., административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 

/хиляда/ лева за извършено нарушение на чл.13, ал.3 от ЗЗДискр. и чл. 26 по отношение на 

жалбоподателката С.Г.З.. 
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ІII. УСТАНОВЯВА, че с действията си, ответната страна „И.“ К.,  ЕИК: ***, 

представлявана от В.Ч., В.П., Г.К. и М.К., е осъществила пряка дискриминация по защитените 

съгласно чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. признаци „лично положение“ и „семейно положение“ по 

отношение на жалбоподателката С.Г.З.. 

IV. НАЛАГА, на основание чл.80, ал.2 от ЗЗДискр. на „И.“ К.,  ЕИК: ***, представлявана 

от В.Ч., В.П., Г.К. и М.К., административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 

/хиляда/ лева за осъществена пряка дискриминация по защитените съгласно чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр. признаци „лично положение“ и „семейно положение“ по отношение на 

жалбоподателката С.Г.З.. 

V. УСТАНОВЯВА, че ответната страна Г.М.К. – главен изпълнителен директор на „И.“ К.,  

ЕИК: ***, е осъществила „тормоз“ по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗЗДискр. по защитените 

съгласно чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. признаци „лично положение“ и „семейно положение“ по 

отношение на жалбоподателката С.Г.З..  

VI. НАЛАГА, на основание чл.80, ал.3 от ЗЗДискр. на Г.М.К. – главен изпълнителен 

директор на „И.“ К.,  ЕИК: ***, административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ 

лева за осъществен „тормоз“ по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗЗДискр. по защитените съгласно 

чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. признаци „лично положение“ и „семейно положение“ по отношение на 

жалбоподателката С.Г.З.. 

VII. УСТАНОВЯВА, че ответната страна Г.М.К. – главен изпълнителен директор на „И.“ 

К.,  ЕИК: ***, е осъществила пряка дискриминация по защитените съгласно чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр. признаци „лично положение“ и „семейно положение“ по отношение на 

жалбоподателката С.Г.З..  

VIII. НАЛАГА, на основание чл.80, ал.3 от ЗЗДискр. на Г.М.К. – главен изпълнителен 

директор на „И.“ К.,  ЕИК: ***, административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ 

лева за осъществена пряка дискриминация по защитените съгласно чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. 

признаци „лично положение“ и „семейно положение“ по отношение на жалбоподателката С.Г.З.. 

IX. На основание чл.76, ал.1, т.1 от ЗЗДискр. ДАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ 

на работодателя Г.М.К. – главен изпълнителен директор на „И.“ К., да спазва стриктно нормите 

на чл.13, ал.3 и на чл.26 и да се въздържа от нарушения на Закона за защита от дискриминация. 

   

 

Наложените глоби и имуществени санкции на основание чл.83 от ЗЗДискр. подлежат на 

заплащане по сметка на Комисията за защита от дискриминация по сметка в Б. с банков 

идентификационен код *** сметка с IBAN – ***. 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на 

страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. На основание чл.77 от ЗЗДискр., 

обжалването на решението не спира изпълнението на наложените принудителни 

административни мерки.  

  

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………. 

     О.К.                                                                                              

                                                                                   ДОКЛАДЧИК:……………………………………. 

А.Д. 

ЧЛЕНОВЕ:………………………………….…  

Б.Х. 

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

П.К. 

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

С.С.              


