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                                                                  Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                                          № 270 

 

                                                            София, 20.07.2017г. 

 

 

                         КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ, Трети специализиран постоянен заседателен състав по чл.48, ал.2 от Закона за 

защита от дискриминация, определен с Разпореждане с № 330/20.04.2015г. на Председателя на 

Комисията, в състав: 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :   А.М. 

                                                                                                  ДОКЛАДЧИК  :    С.А. 

                                                                                                              ЧЛЕН     :   И.С. 

 

 разгледа докладваната от С.А. преписка № 145/2015 г. по описа на Комисията за   защита от 

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

                       Производството е по реда на раздел I от глава четвърта на Закон за защита от 

дискриминация (ЗЗДискр.). 

            Производството по преписка № 145/2015г. е образувано въз основа на жалба с вх. № 

44-00-1442/06.04.2015г. по описа на Комисията, подадена от Н.Ж.В. от град С. срещу А.Д.Г. в 

качеството му на административен ръководител на Районен съд град С. и в лично качество и срещу 

Р.Д. в качеството й на съдебен администратор на Районен съд град С..  

           На основание чл.54 от ЗЗДискр. преписката е разпределена за разглеждане от Трети 

постоянен заседателен състав с оглед наведеното оплакване за дискриминация по признак „лично 

положение" по чл.4, ал.1 от ЗЗдискр. 

            Надлежно конституирани страни в производството са:  

 1. Н.Ж.В., с адрес на призоваване: град С., *** - жалбоподател,  

 2. Съдия А.Д.Г. с адрес на призоваване: град С., *** – ответна страна,  

 3. Р.Д. в качеството на съдебен администратор в РС гр. С., с адрес на призоваване: град С., 

*** - ответна страна. 

 Фактически състав на евентуалното нарушение, според изложеното от жалбоподателката в 

инициативния документ: Твърденията в жалбата са за осъществен „тормоз“, „преследване“, 

„подбуждане към дискриминация“, допуснато нееднакво прилагане на критерия „тежест на 

нарушението“ при наложеното й дисциплинарно наказание – „уволнение“ в сравнение с колегата 

й. Жалбоподателката счита, че е налице неизпълнение на задължението по чл.20 от ЗЗДискр. от 

страна на работодателя  /Работодателят прилага еднакви критерии при налагане на дисциплинарни 

наказания без оглед на признаците по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр./, а уволнението й без предизвестие е 

с цел поставянето й в дискриминационно положение. Твърди, че всички предприети срещу нея 

действия са били „режисирани“ от председателя на РС С. с участието на съдебния администратор. 

Моли Комисията на основание чл.50 т.1 от ЗЗДискр. да образува производство и да бъде 
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установено, че е налице дискриминация по признак от изброените в чл.4 от ЗЗДискр., да установи 

дискриминация както и да бъдат наложени предвидените в закона санкции и принудителни 

административни мерки по отношение на А.Д.Г. и Р.Д. като им наложи глоби.  

               Комисията за защита от дискриминация е провела проучване и съответно е изискала 

информация, писмени обяснения, становища и доказателства от ответните страни в 

производството. 

                С писмо с вх.№10-01-34/28.09.2015г. в Комисията е представяно становище от 

изпълняващия функциите председател на Районен съд – С.. В становището се заявява, че с Решение 

на ВСС по протокол с №26 от 20.05.2015г. Ж.К. е избрана за административен ръководител – 

председател на Районен съд – С. и встъпила в длъжност на 25.05.2015г. Заявява, че същата е 

вписана и като свидетел по настоящата жалба. Твърди се, че дейността на служителите в служба 

„Архив“ в РС - С. е съобразена в Правилника за администрацията на съдилищата. Информира, че 

е изготвен протокол от извършена проверка в служба „Архив“ на 23.09.2014г., в който са цитирани 

дела, по които всички съобщения за постановените определения по чл.306 от НПК са били 

изготвени и изпратени от жалбоподателката, която изпълнява длъжността „съдебен архивар“. 

Именно поради тази причина нейно било задължението да следи за сроковете по изпратените 

съобщения, както и да докладва за разпореждане на съдията – докладчик, върнатите като 

нередовно връчените съобщения, да подготвя изпълнителните листове в съответствие с 

диспозитива на конкретното определение и да го поднесе за подпис на съдията-докладчик. Изказва 

твърдението, че според утвърдената в РС-С. длъжностна характеристика за длъжността „съдебен 

архивар“, изпълняващият тази длъжност е задължен да изпълнява всички разпореждания на 

съдията докладчик, постановени по влезли в архив дела. Заявява, че към момента работата в 

служба „Архив“ не е разделена в зависимост от вида дела. Посочва, че след уволнението на 

жалбоподателката в служба „Архив“ работи само един съдебен архивар, тъй като то е било 

обжалвано. Допълва, че към настоящият момент Н.В. е възстановена на заеманата длъжност 

съгласно влязло в сила съдебно решение по гр. дело № 280/2015г. по описа на РС Н.З.. В подкрепа 

на твърденията прилага писмени документи. 

    С писмо с вх.№10-01-38/22.10.2015г., А. Г. бивш административен ръководител на РС С. 

по настояще съдия в същия съд представя своето писмено становище по жалбата. Според него, тя 

е неоснователна и недоказана. Твърди, че в случая става дума за трудово-правен спор, който е бил 

разрешен в влязло в сила решение от РС Н.З.. Заявява, че към момента на разглеждане на 

въпросното дело и на постановяване на решението по него, той не е бил вече административен 

ръководител – председател на РС С. и не е запознат в детайли, но му е известно, че решението на 

съда, с което е отменено уволнението й не е било обжалвано. Заявява, че поддържа изцяло 

заявеното в становището, изпратено от РС С. по повод образуваната преписка в Комисията. По 

повод на извършената проверка се изказва твърдението, че тя не е била насоча към конкретен 

служител, а е била извършена по заповед на председателя на съда и е имала за цел установяване 

на нарушения при дейността на служба „Архив“, установяване на конкретните дела, по които са 

допуснати нарушения, както и кои длъжностни лица не са изпълнили служебните си задължения. 

Проверката е завършила с конкретни резултати, които са били отразени в протокол, който е бил 

предоставен на жалбоподателката. Заявява се, че комисията не е установила нарушения, допуснати 

от съдебния служител С., която по време на извършването на проверката не е била вече на работа 

във въпросната служба. Заявява, че подробно е обяснено в заповедта за уволнение на 
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жалбоподателката защо й е наложено това дисциплинарно наказание. Подчертава, че заповедта за 

дисциплинарно уволнение е отменена от съда за не спазена процедура, относно предоставяне на 

срок за обяснения, като не е обсъждан спора по същество. Според Г. йерархичното положение на 

служителя Н.В. не предполага изпращането на жалба й до председателя на Окръжен съд С. относно 

изпълнението на служебните задължения от служителите на Районен съд – С., а този контрол бил 

възложен единствено на съдебния администратор и на председателя на РС – С., като при 

възникнали проблеми се прилага Правилника за администрацията в съдилищата и Кодекса на 

труда.            

               Трети специализиран заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация, след 

приключването на проучването е провел открито заседание за разглеждане на преписката.  

                Съставът, след като съобрази всички събрани писмени доказателства в хода на 

производството, изявленията направени от страните в открито заседание, след като ги анализира, 

прецени поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна 

следното: Жалбоподателката Н.В. е работила на длъжност „Съдебен архивар“ в Районен съд град 

С.. На 25.11.2014г. била уволнена със заповед с № РД-14-30/25.11.2014г., издадена от 

административният ръководител – председател на РС С. съдия А.Д.Г.. Заповедта е издадена въз 

основа на констатирани пропуски при обработването на книжата по архивни дела и въз основа на 

чл. 80, ал.1, т. 8 от ЗСВ вр. Параграф от ПЗР на ПАС, вр.чл. 195, ал. 1 вр. чл. 190, ал. 1 т.т.3 и 7 вр. 

чл. 188 т.3 от КТ, за допуснати нарушения на трудовата дисциплина по чл.187, т.10 от КТ и на 

основани чл. 330, ал.2, т.6 от КТ, поради наложено дисциплинарно наказание „ уволнение“, 

трудовото й правоотношение с РС С. е било прекратено. Със свое решение с № 144 от 09.07.2015г., 

Н. районен съд е признал на основание чл. 344, ал.1, т.1  КТ за незаконно уволнението на 

жалбоподателката Н.Ж.В. и е отменил заповед с № РД -14-30/25.11.2014г. на Административен 

ръководител – Председател на РС С., с която е прекратено трудовото й правоотношение, като я е 

възстановил на основание чл.344, ал.1, т.2 КТ  на заеманата от нея преди уволнението длъжност 

„съдебен архивар“ в РС С.. Решението е влязло в сила от 31.07.2015г.  Със заповед с № РД-14-17/ 

27.08.2015г., р.с.  И.М.Д. за административен ръководител - председател на РС С. / съгл. Заповед 

с № РД-13-131/17.07.2015г./ е наредил жалбоподателката да бъде възстановена на длъжността 

„съдебен архивар“ в РС С., считано от 27.08.2015г.  

           По заявените от Н.Ж.В. претенции за извършена спрямо нея дискриминация, се установи 

следното: От всички събрани в хода на производството писмени доказателства, съставът счита, че 

не се установява дискриминационно третиране от страна на посочените ответни страни в 

производството. Мотивите за това са следните: На първо място във връзка със заявеното от 

жалбоподателката, че тя е била по-натоварена с работа в сравнение с посочената от нея за 

сравнение съдебен архивар в РС С. – М.С.С. е видно от представената справка от деловодната 

програма на съда за извършени брой „записи“ / обработени книжа /, че за периода от 01.01.2014г. 

до 01.07.2014г. Н.В. е извършила 3932 бр. „записи“, а М.С. - 4777бр. „записи“. За периода от 

01.10.2013г. - до 30.06.2014г. съответно Н.В. е извършила 6779 бр. „записи“, а М.С. -7932 бр. 

„записи“. Съставът прави извод от тази справка, че заявеното от жалбоподателката обстоятелство, 

че тя е била по-натоварена в работата  си в сравнение с нейната колежка - не се потвърди с 

доказателства. По повод на заявеното в жалбата за извършена проверка на работата в служба 

архив, съставът не установява нарушения на ЗЗДискр. по отношение на жалбоподателката Н.В.. 

От представените по преписката писмени документи в тази връзка се установява, че вследствие на 
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констатирани нарушения – неправилно обработени книжа по НОХД № 29/2010г., с арх.№ 

840/2011г. и НОХД № 446/2013г., с арх. № 1740/2013г., на осн. чл.80, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗСВ, съдия 

А.Д.Г. – административен ръководител- председател на РС С. е заповядал извършването на 

проверка, която да установи дали има и други архивни дела, съдържащи неправилно или 

ненавреме обработени документи. В представената заповед ясно е записано, че в случай, че са 

налице такива дела, същите следва да се опишат по номера, като се отбележи длъжностното лице, 

което е трябвало да ги обработи. Възложено е също да бъде съставен протокол за резултатите от 

тази проверка, който да се докладва на административния ръководител на съда, указано е при 

проверката да се спазват ПАРОАВАС и ПАС. Видно от приложената Заповед № РД-14-

30/25.11.2014г., издадена от председателя на РС съд С., въз основа на представен протокол от 

извършената проверка на жалбоподателката е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ за 

допуснати нарушения на трудовата дисциплина по чл.187 т.10 от КТ. На основание чл.330, ал.2 т.6 

от КТ трудовото правоотношение на Н.В. и РС С. е било прекратено. Видно от представената 

Заповед с № РД-13-140 от 14.11.2014г., административният ръководител е изискал от Н.В. в срок 

до 20.11.2014г. на основание чл. 80, ал.1 т.1 и т.2 от ЗСВ, във връзка с констатираните пропуски 

при документооборота на делата, постъпили в служба „Архив“, писмено обяснение, като е било 

указано ведно със заповедта да бъде връчен и протокола от извършената проверка. По преписката 

е представен и заверен препис от Протокола от извършената проверка. Видно от него 

констатираните нарушения са допуснати именно от жалбоподателката. Повечето от пропуските са 

във връзка с неиздадени изпълнителни листове и неподредени към делата документи. От 

протокола е видно, че общо „нередовните“ дела са 68 на брой. При така установеното, съставът 

счита, че не се събраха доказателства, от които да може да се направи извод, че е допуснато 

дискриминационно третиране по отношение на подателката на жалбата. Не се събраха 

доказателства, подкрепящи твърденията за неравно третиране от страна на посочените ответни 

страни. За да се установи дискриминация по ЗЗДискр., Комисията за защита от дискриминация 

трябва да установи, че лицето, което се счита за дискриминирано е третирано по-неблагоприятно 

в сравнение с друго лице, намиращо се в сходно на неговото положение, при сходни обстоятелства. 

В настоящата преписка не се установи подателката на жалбата да е третирана по-неблагоприятно 

в сравнение с друго лице. Не винаги изискването на обяснения от служителя или работника, както 

и извършването на проверка на работата му от страна на работодателя представлява 

дискриминация. Право на работодателя е да възлага и извършва проверки и да изисква обяснения 

от подчинените си във връзка с изпълнението на техните служебни задължения. За да се установи 

дискриминационно третиране, е необходимо да се установи признак по който то е допуснато. В 

настоящото производство, жалбоподателката посочва признак „лично положение“, но не пояснява 

какво е нейното лично положение, което я индивидуализира и въз основа на което, тя счита, че е 

дискриминирана. Не би могло да се установи неравно, по-неблагоприятно третиране на едно лице, 

без да се установи въз основана на какъв признак е допуснато това третиране в сравнение с друго 

лице, при сходни обстоятелства. Наличието на признак е основно изискване, поставено от закона, 

с оглед установяване на различно по-неблагоприятно третиране на едно лице спрямо друго лице. 

Съставът счита, че в хода на производство не се потвърдиха с доказателства заявените от 

жалбоподателката претенции за извършена срещу нея дискриминация от посочените ответни 

страни. От представените писмени доказателства е видно, че не е извършено неравно третиране от 
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страна на посочените ответни страни. Поради това съставът е на мнение, че жалбата остава 

недоказана и следва да бъде оставена без уважение.  

            Въз основа на гореизложеното и на основание чл.64 във връзка с чл.65 и чл.66 от ЗЗДискр. 

Трети специализиран заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация   

                                                                      

                                                                           Р  Е  Ш  И : 

 

            УСТАНОВЯВА на основание чл.65, т.5 от ЗЗДискр., че съдия А.Д.Г. с адрес на 

призоваване: град С., *** и  Р.Д. в качеството на съдебен администратор в РС гр. С., с адрес на 

призоваване: град С., *** не са извършили дискриминация по признак „лично положение“ по 

отношение на Н.Ж.В., с адрес на призоваване: град С., ***. 

 ОСТАВЯ без уважение жалба с вх. № 44-00-1442/06.04.2015г. по описа на Комисията, 

подадена от Н.Ж.В. от град С. срещу А.Д.Г. в качеството му на административен ръководител на 

Районен съд град С. и в лично качество и срещу Р.Д. в качеството на съдебен администратор на 

Районен съд град С. като недоказана.  

Решението да се изпрати на страните в производството. 

Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет дневен срок/ от получаването му от всяка 

една от страните по реда на АПК. 

 

                                                                                              Председател:……………………  

                                                                                                                   А.М. 

                                                                                               Докладчик :……………………. 

                                                                                                                     С.А. 

                                                                                                            Член :………………….. 

                                                                                                                      И.С. 

 


