
 П Р О Т О К О Л 
гр. Видин,12.02.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на дванадесети февруари, 

две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НЕЛИ ДОНЧЕВА 

 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 384 по описа за 2019 год.  

докладвано от СЪДИЯ  ДОНЧЕВА 

На именното повикване в 14.40 часа се явиха: 

За жалбоподателя – д-р В.В. – Кмет на Община Кула, уведомен в 

предходното съдебно заседание, се явява адвокат Н.В., с пълномощно от 

по-рано.   

Жалбоподателят - Е.М.Г. ***, уведомен в предходното съдебно 

заседание, се явява лично и с адвокат Б. *** - процесуален представител 

на жалбоподателя, назначена от Съда по реда на чл.126 ал. 2 от ЗПП, 

вписана под № 550 в Националния регистър за осъществяване на правна 

помощ.   

От жалб.Г., чрез особения представител адвокат Б., е постъпил 

писмен отговор вх.№ 337/05.02.2020г. 

За ответната по делото страна – Комисията за защита от 

дискриминация – гр.София, уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК, 

представител не се  явява. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат В.: Моля да се даде ход на делото. 

Жалб.Г.: Моля да се даде ход на делото. 

           Адвокат Б.: Моля да се даде ход на делото. 

           Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

Делото е образувано по жалби на процесуалния представител на д-

р В.В. – Кмет на Община Кула и Е.М.Г. *** против Решение № 

510/14.10.2019 г., постановено по преписка № 341/2018г. на Комисията за 

защита от дискриминация, с което е установено, че д-р В.В.– Кмет на 

Община Кула е извършил дискриминация по признаците „увреждане“ и 

„обществено положение“ спрямо Е.М.Г. ***, но не е извършил 

дискриминация по признак „политическа принадлежност“ срещу Е.М.Г. 

***.  

Жалбата на г-н Е.Г. е във връзка с неналагане на санкция, както и 



неотправяне на задължителни предписания и препоръки за прекратяване 

на деянието. 

Адвокат В.: Поддържам така подадената жалба. Моля да приемете 

приложените със същата писмени доказателства. Оспорвам подадената 

жалба от Е.М.Г.. Други доказателства няма да соча. Не възразявам срещу 

неизтеклия 14-дневен срок. 

Адвокат Б.: Поддържам депозираната жалба от Е.Г.. Оспорвам 

жалбата на Кмета на община Белоградчик – Вл.В., за което съм 

представила писмен отговор по същата. Не възразявам да се приеме 

административната преписка. Не възразявам срещу неизтичане на 14- 

дневния срок. Нови доказателства няма да сочим, нямаме нови 

доказателствени искания.  

Жалб.Г.: Поддържам казаното от адвокат Б.. 

Съдът намира, че следва да приеме приложените писмени 

доказателства и административната преписка, за което  

ОПРЕДЕЛИ:  

 ПРИЕМА Жалба от Е.М.Г. вх.№ 44-00-2443 от 25.06.2018г. до 

Председателя на КЗД –София, л.12 –л.13 по делото; насочващо писмо от 

16.05.2018г.  на Д“Бюро по труда“ – ДБТ – Кула, л.14 по делото; 

Експертно решение № 3577/12.10.2016г. на МБАЛ“Света Петка“АД, 

издадено на Е.М.Г., л.15 по делото;  разпореждане № 

**********/01.10.2017г. на ТП на НОИ – Видин, ксерокопие от пощенски 

плик, л.16 –л.17 по делото; Уведомление по чл.30 от АПК за отстраняване 

на недостатъци по жалба, отправена до КЗД, с изх.№ 44-00-

2711/05.07.2018г., л.18 по делото; декларация – съгласие относно защита 

на личните данни по Регламент /ЕС/ 2016/679 от Е.М.Г., л.19 по делото; 

декларация по чл.6, ал.2, т.2 от Правила за производство пред КЗД от 

Е.М.Г. от 11.07.2018г., ведно с ксерокопие от пощенски плик, л.20 – л.21 

по делото; отговор на уведомление  вх.№ 44-00-2834 от 12.07.2018г. от 

Е.М.Г. до КЗД, л.22 –л.23 по делото; Разпореждане № 789/19.07.2018г. на 

Председателя на КЗД, л.24 по делото; уведомление  за образуване на 

преписка на КЗД от 23.07.2018г. до Е.М.Г., ведно с известие за доставяне 

от 25.07.2018г., л.25 по делото; Доклад за определяне на председател и 

докладчик с вх.№ 12-11-1817/31.07.2018г., л.26 по делото; Разпореждане 

на КЗД № 1006/07.08.2018г. за определяне на експерт, л.27 по делото; 

Уведомление изх.№ 16-15-445/17.08.2018г. на КЗД до д-р В. В. – кмет на 

община Кула, ведно с обратна разписка от 21.08.2018г., л.28 –л.29 по 

делото; писмо изх.№ П02-24051 от 21.08.2018г. на община Кула до КЗД, 

л.30 по делото; Заповед № РД-22-130/01.08.2018г. на Кмета на община 

Кула, ведно с пощенски плик, л.31 –л.32 по делото; становище вх.№ 16-15-

493 от 14.09.2018г. от община Кула до КЗД, л.33 –л.34 по делото; Трудов 

договор № 19/20.06.2018г., сключен между Т.Петров Д. и Община Кула, 

л.35 по делото; длъжностна характеристика за длъжността „Общ 

работник“ на Община Кула, л.36 по делото;  удостоверение за декларирани 

данни изх.№ 5507000869/12.09.2018г., издадено на Т. П. Д., л.37 по делото; 



удостоверение за декларирани данни изх.№ 5507000869/12.09.2018г., 

издадено на Е.М.Г., л.38 по делото; удостоверение за семейно положение 

изх.№ 3430/12.09.2018г. на Е.М.Г., л.39 по делото; удостоверение за 

съпруг и родствени връзки на Е.М.Г., л.40 по делото; удостоверение за 

съпруг и родствени връзки изх. 135/12.09.2018г. на Т.П. Д., л.41 по делото; 

удостоверение за семейно положение, съпруга и деца с изх. 

3431/12.09.2018г. на Т. П.Д., л.42 по делото; удостоверение изх.№ 0505-94-

00-0756/12.09.2018г. на ДСП – Кула, л.43 по делото; удостоверение изх.№ 

0505-94-00-0755/12.09.2018г. на ДСП – Кула, ведно с пощенски плик, л.44 

–л.45 по делото; уведомление за запознаване изх.№ 44-00-971/25.03.2019г. 

на КЗД до Е.М.Г., л.46 по делото; уведомление за запознаване изх.№ 16-

15-184/25.03.2019г. на КЗД до Кмета на Община Кула, ведно с два броя 

известие за доставяне  от 27.03.2019г. и ксерокопие на пощенски плик, 

л.47 –л.48 по делото уведомление за призоваване от 16.04.2019г. до В. В. – 

кмет на община Кула, ведно с известие за доставяне от 18.04.2019г., л.49 

по делото; уведомление за призоваване от 16.04.2019г. до Е.М.Г., ведно с 

известие за доставяне от 19.04.2019г., л.50 по делото; заявление от д-р 

Владимир Владимиров от 16.05.2019г., л.51 по делото; Разпореждане № 

**********/19.03.2019г. на ТП на НОИ – Видин, л.52 по делото; 

Експертно решение № 2824/11.10.2018г. на МБАЛ“Света Петка“АД, 

издадено на Е.М.Г., л.53 по делото;  Жалба изх.№ 1029-95-

2105/05.11.2018г. от д-р А. Д. М. – С.  до НЕЛК, л.54 по делото; 

Разпореждане за отпускане/изменяне на пенсия № **********/07.11.2018г. 

на ТП на НОИ – Видин, л.55 по делото; Експертно решение № 

0661/27.12.2018г. на НЕЛК, издадено на Е.М.Г., л.56 по делото; Експертно 

решение № 1361/03.04.2019г. на МБАЛ“Света Петка“АД, издадено на 

Е.М.Г., л.57 по делото;  Жалба изх.№ 1029-05-1066/13.05.2019г. от д-р А.Д. 

М. – С.  до НЕЛК, л.58 по делото; Нотариален акт за дарение на 

недвижими имот № 155, том II, рег.№ 1530, нот.дело № 214 от 2009г., л.59 

по делото; удостоверение от 24.04.2019г. на ДСП – Кула за изплатени 

помощи, л.60 по делото; Заповед за прекратяване на трудово 

правоотношение с Е.М.Г. от 20.03.2014г., л.61 по делото; доклад – 

заключение от П. К. до Председателя на КЗД , л.62 – л.65 по делото; 

Заповед № 12-11-2199/03.06.2019г. относно заместване на член на 

заседателен състав на Председателя на КЗД, л.66 по делото; Заповед № 12-

11-2199/03.06.2019г. относно заместване на член на заседателен състав на 

Председателя на КЗД, л.67 по делото; пълномощно от д-р В. В., издадено 

на адвокат В. от 15.05.2019г., л.68 по делото; Протокол от открито 

заседание по преписка № 314/2018г. от 05.06.2019г. на КЗД, л.69 –л.86 по 

делото;  Доклад до Председателя на КЗД от 20.06.2019г., л.87 по делото; 

известие за изпратен протокол по мейл от 24.06.2019г., л.88 по делото; 

писмени бележки от 10.07.2019г. от д-р Владимир Владимиров – кмет на 

община Кула до КЗД, л.89 –л.90 по делото; информация в помощ на 

безработните лица, желаещи да участват в проект „Работа“ от 10.07.2019г., 

л.91 – л.93 по делото; Протокол от открито заседание по преписка № 



314/2018г. от 10.07.2019г. на КЗД, л.94 –л.99 по делото;  Решение № 

510/14.10.2019г. на КЗД, л.100 – л.107 по делото; съобщение на КЗД до д-р 

В.В. – кмет на община Кула от 16.10.2019г., ведно с известие за доставяне 

от 18.10.2019г., л.108 по делото; съобщение на КЗД до Е.М.Г. от 

16.10.2019г., ведно с известие за доставяне от 18.10.2019г., л.109 по 

делото. 

ПРИЕМА декларация за семейно, материално и имотно състояние  

на Е.М.Г. от 19.12.2019г., л.117 по делото; Разпореждане за 

отпускане/изменяне на пенсия № **********/21.05.2019г. на ТП на НОИ – 

Видин, л.118; Експертно решение № 0469/08.07.2019г. на НЕЛК, издадено 

на Е.М.Г., л.119 по делото;  

ПРИЛАГА писмо вх.№ 2638/12.12.2019г. от КЗД – София да АС – 

Видин, ведно с пълномощно, л.2 –л.3 по делото; съдържание на 

преписката № 314/2018г. по описа  на КЗД, л.10-л.11 по делото; молба 

вх.№ 2723/19.12.2019г. от Е.М.Г. ***, л.116 по делото; уведомително 

писмо вх.№ 121/15.01.2020г. на Адвокатска колегия Видин, л.124; молба 

вх.№ 170/20.10.2020г. от адвокат Б., л.132. 

ПРИЛАГА писмени бележки вх.№ 272/29.01.2020г. от Наталия 

Кръстева – юрисконсулт и процесуален представител на КЗД – София и 

писмен отговор вх.№ 337/05.02.2020г. от жалб.Г., чрез особения 

представител адвокат Б..  

Адвокат В.: Нямам други искания. Няма да соча други 

доказателства. Моля за ход на делото по същество. 

Адвокат Б.: Нямам други искания. Няма да соча други доказателства. 

Моля за ход на делото по същество. 

Жалб.Г.: Нямам други искания. Няма да соча други доказателства. 

Моля за ход на делото по същество. 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

Адвокат В.: Моля да постановите решение, с което да уважите 

жалбата на доверителя ми, като счете същата за основателна и доказана, 

съответно оставите без уважение жалбата, подадена от Е.Г., като 

неоснователна и недоказана, без конкретни изявления за нарушение на 

атакуваното решение в атакуваната му част. В този смисъл моля за Вашето 

решение. 

 

Адвокат Б.: Ще Ви моля да приемете, че подадената жалбата от 

Е.М.Г., е основателна и доказана, че са допуснати посочените в нея 

нарушения от КЗД при постановяване на атакуваното решение. Моля да 

отхвърлите жалбата на В. В., като неоснователна. Правилно Комисията за 

защита от дискриминация е приела, че спрямо лицето Е.Г. са осъществени 

дискриминационни действия по два признака – „увреждане“ и 

„обществено положение“ и със свое решение е признала тези действия. Не 

се отрича и се признава и от самия жалбоподател Вл.В. - кмет на община 



Кула, че при извършване на подбора не е спазван закона и че основните 

критерии между него и другото лице – Т. П. Д. при извършване на подбор 

за работа по програма, същите са били налични - увреждане, пенсия 

поради увреждане, получавани социални помощи на същото основание, 

семейно положение, което включва съпруг, деца и живи роднини, 

притежаване на наследствен имот. На всичко това обстойно се е спряла 

комисията и го е разгледала в своето решение. Дори е събрала 

допълнителни доказателства, които установяват и наличие на притежавани 

имоти от самото лице Т. П. Д.. С оглед на това ще моля за Вашето 

решение, като подробни съображения ще развия в писмена защита, в 

указан срок. 

Жалб.Г.: Поддържам казаното от адвокат – пълномощника. Моля 

да наложите санкция на г-н В. В., както и да се отправят препоръки да не 

извършва дискриминация срещу мен независимо по какъв признак, както и 

да спазва законовите изисквания, тъй като и аз имам нужда да бъда 

назначаван по тези програми за заетост, имам заболявания, трябва да се 

храня и смятам, че общината трябва да ми помага. В частта, където 

комисията е приела, че има дискриминация спрямо мен, решението е 

правилно и считам, че същото трябва да бъде оставено в сила. 

Съдът  

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки на 

процесуалния представител на жалб.Е.Г.. 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, ще се произнесе с решение 

в срока, визиран в чл.172, ал.1 от АПК. 

Протоколът написан в 15.00 часа в съдебно заседание. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


