
Съкращение в щата – част II

Защо д-р Т. смята уволнението за незаконосъобразно:

“Намира, че не са спазени изискванията за подбор при намаляване на щатната численосленост,

като изтъква аргумента за неправилност на уволнението, че в предизвестието и в заповедта за уволнението

не са упоменати какви са точните мотиви да бъде прекратено трудовото правоотношение именно с

ищцата, т.е. освен това не е ясно защо точно върху нея е паднал избора за съкращаване на щата. Твърди,

че длъжността, която е заемала в ответното дружество не е единствената и именно заради това подбор

следва да има задължително.”

Защо работодателят – СБАЛК – намира уволнението за правилно:

“ ... работодателят е преценил качествата на служителите и това му дало право да направи своята

преценка при сходни длъжности в интерес на службата. Намира, че самата процедура е спазена, тъй като е

отправено писмено предизвестие до работника и служителя. Изтъква в своя защита още един аргумент, че

в случая е налице преценка и относно стремежа за усъвършенстване в професионално отношение, като

усърдие и внимание към детайлите. Решението на изпълнителният директор на СБАЛК Ямбол от

04.05.2010 г. е за извършен подбор основавайки се на законовите критерии квалификация, качества на

служителите и от какви специалисти работодателят има нужда. Прави възражение, че законодателят не

задължава работодателя да уведомява служителите си кога и при какви условия е упражнил

предоставената му възможност от чл. 329 от КТ.”

С какви мотиви съдът възстановява д-р Т.  на работа и съответно присъжда обезщетение в

размер над 4 000 лева:

“ ... Разпоредбата на чл.328, ал.1, т.2 от КТ, регламентира прекратяване на трудовите

договори от работодателя с писмено предизвестие при  съкращаване на щата. В конкретния

случай, като причина за прекратяване на трудовия договор е посоченото в заповедта

“съкращаване на щата”, като обаче липсва всякакъв мотив за причините за това съкращение, т.е.

липсва всякаква яснота относно това дали това е продиктувано от намаляне обема на работа или

други основания. По делото липсва изобщо доказателство за направен подбор, което е

задължително при това уволнение. Никъде не е отразено и за правните субекти остава инкогнито

по какви критерии е проведен евентуален подбор и измежду кои работещи лекари.

КТ  е императивен по отношение на последно  описаните правила и изводи, в тази насока

е и трайната съдебна практика, което прави издадената Заповед за прекратяване на трудовото

правоотношение на ищцата  по реда на чл.328, ал.1 ,т.2 от КТ неправилно и незаконосъобразно,



поради нарушаване на  императивната норма на закона за подбор на  лица с равни или сродни

длъжности и задължения.

По делото изслушаната свидетелка като част от ръководния екип се опита да индикира,

за някакво нейно субективно предпочитание на лекарите Манасиева и Колев последно назначени,

че тя конкретно предпочитала тях, като техен преподавател, но при евентуален подбор, какъвто

съобразно събраните по делото доказателства не е проведен, субективното мнение на макар и

хабилитиран специалист не е обективен измерител за професионалните качества и в

никакъв случай не е обезпечение за по-добро справяне с работата. Още повече, че видно от

диплома на ищцата и множеството квалификационни занимания, курсове и прочие същата е

проявявала усърдие при своето професионално развитие.

....  Въпреки опитите на работодателя да докаже, че е извършен подбор, същите не бяха

доказани, с което уволнението се доказа, че е неправилно и незаконосъобразно, тъй като подбор е

следвало да има  при обективни критерии и строго последователна процедура, която не е

реализирана от работодателя, с което същият не е изпълнил вмененото му от законодателя

задължение. Затова и в мотивите  на Заповедта за уволнение липсва  всякакво уточнение в тази

насока.

От доказателствата по делото не се установи, намалял обем на работа и необходимостта

от съкращаване на щатове на заемащите ги лица.

Правомощия на работодателя, съгласно Устава и КТ е налагането на структурни

реформи, включващи и намаляване на числеността на персонала, с цел оптимизиране на работата

в болницата.

В случая обаче при съкращаване на щатна длъжност, с повече от една щатни бройки е

задължително извършването на подбор по критериите посочени в чл. 329 от КТ. Доказа се , че не

е проведена процедура по обективното съпоставяне на няколкото щатни бройки, с което е

нарушена цитираната разпоредба.

 Макар и съкращаваната длъжност „Лекар” /образователна степен магистър по

медицина”/ да е била заемана от повече от 2 лица незаконосъобразно не е бил извършен подбор,

тъй като няма реална съпоставка с колеги на ищцата с

Липсват годен писмен анализ, от който да е видно, че в него не се съдържат данни по

критерия образование и квалификация, които са от основно значение  по КТ.

Съдът приема тези факти за достатъчни доказателства мотивиращи правния извод, че не

е извършен подбор такъв, че да отговаря и съответства на изискванията на КТ, тъй като не е

налице реална съпоставка между конкуриращите се субекти по различните критерии образование

и квалификация в несъстоялия се подбор.



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 768

Гр. Сливен, 02.12.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХІ-ти граждански състав, в публично заседание
на двадесет и втори октомври през две хиляди и десета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКА КИРИЛОВА

при участието на секретаря А.В., като разгледа докладваното от р. съдия гр.  д.  №
2720 по описа на СлРС за 2010 г, за да се произнесе, съобрази:

Предявени са обективно съединени искове с правна квалификация чл.344, ал.1 т.т.1,2
и 3 от КТ за признаване на уволнение за незаконно и неговата отмяна, възстановяване
на предишна длъжност и заплащане на обезщетение за оставяне без работа за шест
месеца в размер на 4532.40 лева.
Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1,
т.1 и т.3 от във вр. с чл.225, ал.2 от КТ, с който се претендира обезщетение в размер на
4532,40 лева за срок от 6месеца.
В исковата молба се твърди, че от 12.01.2009 г. ищцата е била на трудов договор в
ответната болница, на длъжност „лекар”. Сочи, че на 14.05.2010г. й било връчено
Предизвестие № 159/13.05.2010 г. за прекратяване на трудовото и правоотношение с
ответното дружество. Твърди, че на основание чл. 328 , ал.1, т.2 , предл.2 във вр. с чл.326 ,
ал.2 от КТ ответното  дружество прекратило трудовото правоотношение, считано от
15.05.2010 г., като преди това е уведомило ищцата за намеренията си да й бъде
прекратено трудовото й правоотношение с 30  дневен  срок.  На същият ден й била
връчена заповед № 160/13.05.2010 г. на Изпълнителния директор на  „Специализирана
болница за активно лечение по кардиология – Я.” ЕАД, в което се упоменавало, че на
04.05.2010 г. е взето решение от изпълнителния директор на болницата за съкращаване на
една щатна бройка, касаеща длъжността лекар в ответното дружество.
В  резултат на това решение към момента на подаване на исковата молба броят на
заеманите щатни бройки бил редуциран от 32 на 31.
Излага подробно твърдения и съображения, относно причини за уволнението, а именно
съкращаване на щата. Намира, че не са спазени изискванията за подбор при намаляване
на щатната численос., като изтъква аргумента за неправилност на уволнението, че в
предизвестието и в заповедта за уволнението не са опоменати какви са точните мотиви да
бъде прекратено трудовото правоотношение именно с ищцата, т.е. освен това не е ясно
защо точно върху нея е паднал избора за съкращаване на щата. Твърди, че длъжността,
която е заемала в ответното дружество не е единствената и именно заради това подбор
следва да има задължително. По тези съображения счита уволнението за незаконно и



моли същото да бъде отменено, като й се изплати обезщетение по реда на чл. 225 от КТ в
размер на 4532.40 лв.
При условията на чл.131 от ГПК е постъпил отговор от ответната болница, с който
считат, че уволнението е правилно, процедурата е спазена, като изтъкват възражения в
тази насока подробно изложени в отговора. Едно от тях е, че работодателят е преценил
качествата на служителите и това му дало право да направи своята преценка при сходни
длъжности в интерес на службата. Намира, че самата процедура е спазена, тъй като е
отправено писмено предизвестие до работника и служителя. Изтъква в своя защита още
един аргумент, че в случая е налице преценка и относно стремежа за усъвършенстване в
професионално отношение, като усърдие и внимание към детайлите. Решението на
изпълнителният директор на СБАЛК Ямбол от 04.05.2010 г. е за извършен подбор
основавайки се на законовите критерии квалификация, качества на служителите и от
какви специалисти работодателят има нужда. Прави възражение, че законодателят не
задължава работодателя да уведомява служителите си кога и при какви условия е
упражнил предоставената му възможност от чл. 329 от КТ. Представят щатното
поименно разписание и личното трудово досие на ищцата в открито с.з. Намират, че
исковете  следва да бъдат отхвърлени, като неоснователни.
В с.з. чрез ищцата чрез пълномощник поддържа предявените искове на посочените в
исковата молба основания.
     В съдебно заседание ответната болница се представлява от пълномощник,
който намира заповедта за уволнение за правилна и законосъобразна, като твърди, че
преди уволнението са изпълнени вменените на работодателя задължения за
извършване на подбор, съобразно изискванията на чл. 329 от КТ при съобразяване на
квалификацията и изпълнението на служебните задължения от ищцата, както и на
изискванията на чл.333 от КТ.
        От събраните по делото доказателства, съдът прие за  установено следното от
фактическа страна:
             Ищцата е работила като лекар в ответната болница по трудово
правоотношение, като лекар на пълно работно време на трудов договор със срок за
изпитване в полза на работодателя, сключен на 12.01.2009г., на основание чл.70, ал.1
вр. чл.67, ал.1, т.1 от КТ. Същата е сключила и трудов договор № 03-1/15.07.2010 г. с
работодател „Специализирана болница за Активно лечение на белодробни болести –
Сливен” ЕООД отново като лекар за шест месеца.
На ищцата е връчено предизвестие № 159/13.05.2010 г., за което същата се е
подписала на 14.05.2010 г., с което я уведомяват, че възнамеряват да прекратят
трудовото й правоотношение с изтичане на 30 дневния срок на осн. чл. 328, ал. 1 т. 2,
пр. 2 във вр. с чл. 326, ал. 2 от КТ.
             По делото е приложена Заповед № 160/13.05.2010 г., с което е прекратено
трудовото правоотношение на ищцата с ответното дружество на горепосочените
правни основания, като заповедта е връчена на 15.05.2010 г. на ищцата. В тази заповед
е отразено, че на 04.05.2010 г. е взето решение от Изпълнителния директор на
„СБАЛК Ямбол” ЕАД за съкращаване на една щатна бройка на длъжността „лекар”.



Посочено е в заповедта, че на ищцата следва да бъде изплатено обезщетение за
неспазен срок на предизвестие в размер на 1398.60 лв. на осн. чл. 220, ал. 1 от КТ,
както и за изплащане на обезщетение за ползван платен годишен отпуск за 4 работни
дни на осн. чл. 224, ал. 1 от КТ.

Ответното дружество прави възражение, че уволнението е правилно и
законосъобразно и е извършен следващият се подбор при спазване на изискванията на
КТ за подбор на щата преди уволнението на ищцата. Приложено е и личното трудово
досие на ищцата, така както и множество документи, в които са отразени числеността
поименно на лекарите работещи в ответното дружество, както и графици за
дежурствата на лекарите за процесния период от време. От длъжностната
характеристика на длъжността „лекар” с код по НКПД 2221 7001 е видно, че
изискванията за заемане на тази длъжност е висше образование с образователна
квалификационна степен „магистър по медицина”, а клиничен опит и трудов стаж над
1 година по специалността, а като допълнителни умения са посочени владеенето на
чужди езици и компютърна грамотност, а като необходими качества личностни и
делови като към първите отговорност към работата, комуникативност, етичност, а към
вторите са отразени компетентност по специалността, умения за екипност и вземане
на самостоятелни решения. Освен това медицинските изисквания са за физическо и
психическо здраве и съответно неосъждане на специалиста. В т. ІV на длъжностната
характеристика е записано ред за заемане на длъжността, като длъжността се заема
след подбор от работодателя. В т. V са записани подробно задълженията и
отговорностите.

Приложена е и заповед № 154/10.05.2010 г., с която Изпълнителният директор
е утвърдил поименното щатно разписание на длъжностите в ответното дружество. От
нея е видно, че към 23.06.2010 г. ищцата липсва в щатното разписание от 10.05.2010 г.
На лист 46 в делото с писмо до Изпълнителния директор на специализираната
болница от 05.05.2010 г. е отразено становище, относно качествата на лекарите
работещи в ответното дружество. В същото е отразено, че лекарите с придобита
специалност, с по-висока квалификация не следва да бъдат съкращавани, а е
направено волеизявление да бъде съкратен някой от останалите лекари. В този
документ се уточнява, че „… с по-висока квалификация от тези без никаква
специалност, а и доскоро придобиването й беше изискване, за да се специализира
кардиология би следвало да останат, … считам, че лекарите без специалност, които са
участвали в целия обучителен курс по кардиология и предвид, че всички те са го
преминали успешно не би трябвало да бъдат съкратени, тъй като в повишаване на
знанията им вече сме инвестирали време и средства…. Към настоящият момент
единственият лекар, който не проявява интерес към кардиологията е д-р Н.Т.. След
спечелване на конкурс за начисляване на специализация „Клинична лаборатория” тя
отказва да се включва в организираните вътрешни колоквиуми. Обработва по-голяма
част от работния си график в клиничната лаборатория на болницата. Тъй като е
пропуснала обучителния процес по кардиология не считам, че тя би се справила с
предизвикателствата на кардиологията … Считам, че към днешна дата тя не е
натрупала опит в кардиологичната помощ, дори в сравнение с новопостъпилите. До



сега не е представила диплома за завършила специалност, а и обема на работа в
лабораторията не налага нуждата от наемане на лекар със специалност „Клинична
лаборатория””.
По делото е приложени протоколи от № 1 до  № 15 включително, относно проведени
колоквиуми на различни теми, проведени на посочените дати на всеки един в
протоколите. В тези протоколи са отразени участвалите в колоквиумите в две групи: І
и ІІ, като срещу името на всеки един от лекарите е отразена оценката, която е
получена. Същите са подписани от д-р доц. З. Каменова и д-р М. И. В тези протоколи
е допусната техническа грешка при отразяване на датата на провеждането им, като в
открито съдебно заседание съставилата ги доц. Каменова е уточнила точните дати, на
които са съставени протоколите за различните колоквиуми. Така на пример на лист 51
от делото, относно проведеният колоквиум № 4 „Основни синдроми в кардиологията”
датата която е записана е 27.10.2010 г., а правилната е 2009 г.  Същото е по отношение
на колоквиум № 5, вместо 2010 г. следва да се чете 2009 г., подобно е и за колоквиум
№ 6, № 7, колоквиум № 8 и № 15. От тези представени протоколи е видно, че част от
лекарите са новоназначени, т.е. не са присъствали на първите съставени по време
протоколи.
На лист 63 по делото е представен „Етапен отчет” за проведените колоквиуми по
кардиология в „СБАЛК” ЕАД – Я. до 18.12.2009 г., от който е видно, че същата липсва
в графите, като под самата таблица е отразено” че оценките на явилите се по-късно
колеги са нанесени.”
На лист 65 е приложен „Етапен отчет”, съдържащ същите данни, но написан с друг
шрифт. На лист 67 е обобщен отчет за проведените колоквиуми по кардиология в
СБАЛК Я. за периода 2009-2010 г., като срещу имената на всеки от лекарите е отразен
съответната оценка за различните колоквиуми по шестобалната система, като в
графите „нов” са отразени със значение започнал колоквиуми в съответните номера на
колоквиумите. Приложени са декларация за идентичност на имената на провелата
колоквиумите д-р З.К., която била с имена З.К. По делото на лист 72 е приложено
решение  от 04.05.2010 г., с което е взето решение за извършване съкращаване на щата
в болницата, досежно една от бройките по щатното разписание на длъжността
„лекар”. Това решение е подписано от проф. М. Г. в качеството му на изп. директор в
ответното дружество, като решението му е отразено, че влиза в сила на 05.05.2010 г.
В отговора е приложена и Заповед от 13.08.2009 г. до всички лекари без придобита
специалност и със специалност „вътрешни болести”,  които не специализират
кардиология с която е спусната програма за обучение в  15 точки по различни теми,
като в тази програма е отразено, че е задължителна за всички и започва на 01.09.2009
г. като валидирането на учебния процес ще се извършва с периодични изпити от проф.
К и доц. К. Записано е под самата заповед, че програмата следва да се сведе до
знанието на съответните служители, като е подписана от проф. М. Г. – Изп. Директор
на болницата.
По делото са приложени заверени копия от личното трудово досие на ищцата.



Изслушана е в открито съдебно заседание съдебно-икономическа експертиза, която е
отговорила на поставените няколко задачи. Експертът уточнява, че последният месец
д-р Т. е била в болнични по данни на изпълняващият административно стопански блок
И. Г. Калудова която казала, че лекарите получавали само основно възнаграждение,
нямали допълнителни възнаграждения, които произхождат от клинични пътеки.
Върху основното възнаграждение се начислявало  процент за прослужено време.
Основната заплата е 1350 лв. на ищцата от разплащателната ведомост /копие/ заверено
в Ямбол и процент за прослужено време и общата сума е 1398.60 лв. Вещото лице
установила, че при проверката, че същото е изплатено към месец февруари, като
ищцата е освободена на 15.05.2010 г.
            За месец април 2010 г. ищцата била целия месец в болнични и поради това
нямало запис за работната заплата, като от счетоводството на ответното дружество й
било обяснено, че обезщетението не може да  бъде изчислено, тъй като се заплащало
от НОИ. Вещото лице се позовава на изпратеното му копие от ведомостта в която е
видяла, че сумата е в размер на 1398.60 лв. Следователно за 6 месеца ищцата  е
следвало да получи сумата от  8391.60 лв., а от болницата за белодробни болести е
получила 4167.03 лв., т.е. разликата, която е дължима на ищцата  е 4224.57 лв.
По делото са разпитани свидетели, като първият свидетел  С.С. твърди, че е лекар и

също няма специалност, като е  работил на трудов договор в ответното дружество като
лекар от януари 2009 г. до февруари 2010 г. по време когато ищцата също е работила
там, като е напуснала малко след него. Свидетелства, че ищцата се е справяла със
задълженията си, работила е в Стационара, Интензивното отделение, и предимно в
Стационар, приемен кабинет и Лабораторията. Функциите й били като на всички
други Лекари. Твърди, че в болницата са провеждани периодични колоквиуми от
доцент К., но Т. не  е участвала по разрешение на Директора, за да може да учи за
клиничната лаборатория в медицинския университет Стара Загора, а основния курс го
кара в София. Сочи, че не всички лекари без специалност се явявали на тези
колоквиуми, дори и той самия се явявал два, три пъти от всички възможни. В
зависимост от натовареността в болницата, понякога ищцата е работила в
кардиологичното отделение, като по-малко време в лабораторията. Уточнява, че
болницата се състои от няколко звена: кардиологично отделение, приемен кабинет,
интензивен сектор, катаризациона лаборатория и клинична лаборатория. Най-често
ищцата е работила в Кардиологичното отделение, където работил и свидетеля с още
20 лекаря.
Свидетелства, че в болницата имало график за дежурствата, в зависимост от това
понякога се е падало на него да ходи до София, а ищцата изпълнявайки трудовите си
ангажименти като е придружавала болен с линейка до гр. Пловдив и си спомня, че по
това време екипа е катастрофирал, като дори ищцата била пострадала от катастрофата,
но не била излязла в болнични. Като това се потвърждава и от представения писмен
документ по делото на л.107, а именно Протокол №3 от 25.06.2010г. за резултатите от
извършеното разследване на злополуката , настъпила на 22.05.2009г. , издаден от
РУСО Сливен, като в точка VІІ са констатирани уврежданията , които действително е
получила ищцата, а именно охлузване по лицето, кръв от носа и травматични очила,



като е била настанена за лечение в УМБАЛ Свети Георги” и същия дене изписана,
като злополуката е станала на околовръстен път Плодвив на 22.05.2010г. в 10.15ч.
По отношение на трудовата дисциплина на колежката си, същият твърди, че не били
налагани наказания нито от болницата, нито от Българския лекарски съюз. Представя
я като лекар, който си е вършил изрядно задълженията. Знае, че ищцата била
съкратена през месец април или март месец 2010 г. Имаше необходимото колегиално
отношение с нас. Категоричен е, че срещу д-р Т. нямало никакви оплаквания, както от
колегите, така и от пациенти.
От събраните гласни доказателства по почин на ответната болница става ясно, че свид.
З.К. работи в кардиологичната болница гр. Я.от септември 2009 г. като Началник
клиника по Кардиология, а  Директор на болницата е М.И.
Свидетелката твърди, че тя лично е провеждала периодично колоквиуми от септември
2009 г. до март 2010 г. и е проверявала  знанията на лекарите, като целта е била да
подготвят лекарите, които са без специалност по кардиология, за да се явят на изпит
по начисляване за придобиване на специалност по кардиология.
Не отрича, че познава ищцата Н.Т. от болницата работила, където е работила като
ординатор. Твърди, че тъй като ищцата е проявявала интерес и предпочитания да се
занимава с клинична лаборатория, заради това е била освободена и не се явявала на
колоквиумите, на които се явявали всички останали нейни колеги без специалност. Те
са били 10 човека без специалност.
Уточнява, че по голяма част от работното й време протичало  в клинична лаборатория,
като ищцата работила и в другите отделения, като думите на свидетелката са „ …
давала е навсякъде дежурства като дежурен лекар, но по-малко от другите в съчетание
с по-старши колега, тя е била втория лекар.”
Свидетелства, че д-р Ж. е началник клинична лаборатория, тя е без специалност.
Същата е работила като ординатор, както и навсякъде без лаборатория. А по
отношение на д-р Д. М. твърди, че същият има специалност Спешна медицина. Що се
касае до д-р М. Б. и Ж. Д., те както ищцата нямали специалност, като приоритетно са
работили в клиничните звена /интензивно отделение и кардиологично отделение/, с
изключение на           д-р М.
Важно обстоятелство, за което твърди свидетелката, че д-р Е.Р. е от по-късно
назначените колеги през ноември и декември. По това време са работили 19 човека
без специалност.
Що се касае до Д-р Ивелин Самра, който свидетелката е отразила в протокола от
11.03.2009 г. за положените колоквиуми твърди, че същият е назначен без трудов стаж
веднага след дипломирането. Твърди, че понастоящем в Клиничната лаборатория на
болницата работила д-р Бъчварова от няколко месеца, като преди това доколкото си
спомняла свидетелката в това звено е работила д-р Желева, за която мисли, че е в
пенсионна възраст.
Свидетелства, че през 2010 г. е имало съкращение през летните месеци или есента на
5-6 човека без специалност.
По отношение на въпроси зададени от ответната страна уточнява, че д-р М. Г.  нямала
специалност, но работила в болницата от края на 2009 г. като „специалист”, като
преди това е работила в Здравна каса. Същата била назначена няколко месеца преди



съкращаването на ищцата, но твърди че „ не съм административен ръководител, тези
неща мен не ме вълнуват”. За тази лекарка твърди, че също не се е явявала при нея на
колоквиуми, защото не била изявила желание да се занимава с клинична работа, но
тук обаче не било налице разрешение на Директора на болницата за освобождаване от
провеждащите се колоквиуми.
Що се касае до другият сравнен лекар с ищцата, а именно д-р Н.К. се твърди, че
същият е пенсионер, като продължавал да работи в болницата в ДКЦ и катар.
лаборатория. Уточнява, че болница СБАЛК Ямбол ЕАД се състои от ДКЦ и
стационарна клиника. Стационарната клиника в нея са обособени следните отделения:
кардиологично отделение, приемни кабинети, катетеризационна лаборатория
интензивен сектор и клинична лаборатория.
По отношение на другият лекар, с който се прави сравнение за съкращаване и подбор,
а именно д-р С.Н., който също не се явявал на колоквиумите, твърди, че не го познава
и не знае дали има специалност.
Твърди, че познава д-р И.А., която работи на половин длъжност в болницата от 2009 г.
по средата. Същата работи навсякъде само без  катаризационната и клинична
лаборатория. Тя е начислена за специализация в медицински факултет преди 2 год.
много преди да започне в Ямбол. Изтъква, че в академичната справка на д-р Т. на лист
104 по делото са изредени дисциплини от преддипломен стаж от държавни изпити 6
на брой са задължителни за всеки дипломиран лекар в България, това не означава че
има специалност вътрешни болести. Що се касае до административни наказания
твърди, че не знае дали някой от лекарите в болницата да имат административни
наказания.
Въпреки, че показанията й по-горе са категорични, че не само ищцата не се е явявала
на колоквиумите, още повече, че била освободена от самия Изпълнителен директор на
болницата, свидетелката противоречиво твърди следното: „Единствено д-р Т. не се е
явявала на колоквиумите. Д-р Г. не се е явявала не е предявявала интерес”.
Свидетелства, че ищцата няма налагани наказания и не знае  за съществуването на
оплаквания и наказвания нито от болницата, нито от български лекарски съюз.
Уточнява след въпроси от страна на ищците, че д-р Г. работи административна работа.
Съобразно щатното разписание към края на 2009 г. работещите без специалност са 19,
които са в списъка, които съм изпитвала лично, като към май 2010 г. те били същите.
Свидетелката като част от екипна ръководещ болницата сама казва следното: „От края
на 2009 г. до април 2010 г. сме назначавали нови хора. По време на съкращението на
д-р Т. не е имало други съкращения, струва ми се есента на 2010 г. имаше вече голямо
съкращение на 5-6 човека без специалност. Не е имало редуциране на бройката към
април 2010 г. Д-р Т. под ръководството на по-старши от нея се справяше в работата
си. Имаше ситуации, при които трябва да има по-старши до нея, за да се справи със
ситуацията, но това важи и за другите без специалност.”
По повод на назначен лекар, след извършеното съкращаване на ищцата, а именно д-р
Н.М. се разяснява, че същата е постъпила през февруари 2010 г. като дори е била току
що завършил лекар през ноември 2009г. в С.З., без стаж.
Същото е било и положението на д-р Н. М.Д. постъпил март 2010 г. на работа, а
завършил през ноември 2009 г. в Стара Загора



Тези двамата последно постъпили лекари били назначени в болница на длъжността
ординатор като ищцата.
Правят се субективни оценки от свидетелката, че и двамата новопостъпили лекари
били отличници и се справяли по-добре от ищцата,  тъй като им била преподавател в
университете в Ст.Загора.и поради това тяхната преподавателка и свидетел прави
заключение, че това е ганранция за евентуално по-добре стправяне с работата.
Уточнява, че не била преподавал на д-р Т. като студент.
От представнто поименно Щатно разписание на ответното дружество към дата
19.04.2010г. е видно, че лекарите с минимални изисквания – магистър по медицина и
образователна степен специалност вътрешни болести са Я. Ч., М. И., Е.Т., М.Ж., а
само като магистър по медицина са М. М., Ж.Д., Г. С., Е.Р., Н.Т., Н. К., Р. Д., С. Д.,
Н.М., К.Р., Н.Д., Н.С. П. Т., С. Г., С.Н., А. Е., Д. Б., Д.Й., М. Г., И.А., И.К.,  А.М., Л.А.,
Р. С., Д. М., М.С., и И.С., т.е. лекари без специалност 32 души., като останалите са 10
специалиста кардиолози, 2 - ма анестезиолози, и един образна диагностика, лекар
клинична лаборатория 1. Общата на численост на персонала е 134 – ма.
В другото поименно Щатно разписание на ответното дружество към дата 10.05.2010г.
е видно, че лекарите с минимални изисквания – магистър по медицина и
образователна степен специалност вътрешни болести са Я. Ч., М. И., Е.Т., М.Ж., а
само като магистър по медицина са М. М., Ж.Д., Г. С., Е.Р.,  Н. Ко., Р.Д., С.Д.а, Н. М.,
К. Р., Н. Д., Н.С., П. Т., С. Г., С.Н., А.Е., Д. Б., Д. Й., М.Г., И.А., Игор К.,  А. М., Л. А.,
Р. С., Д. М., М. С., и И. С., т.е. лекари без специалност 31 души., като останалите са 10
специалиста кардиолози, 2-ма анестезиолози, и един образна диагностика, лекар
клинична лаборатория 1 , т.е.п липсва само Н.Т.. Общата на численост на персонала е
отново 134 – ма, т.е. не е налице реално намаляване на щата в болницата, тъй като
видно от намалението което се е отразило при лекарите без специалност от 32 на 31
бройки е за сметка на увеличението при обслужващия персонал а именно  от 2-ма
технически сътрудници, щата е увеличен на 3-ма.
В подкрепа на професионалните качества и безпроблемно справяне с възложените й
трудови ангажименти се явява и Служебна бележка от Регионална колегия на БЛС
клон С. , издадена на 17.03.2010г., заверена верността на същата на следващата дата от
нотариус, като в нея е отразено уверението, че  ищцата е редовно регистрирана  в БЛС
, РК – С., и има редовно платен членски внос до 01.01.2010г. и няма налагани
наказания. В тази насока е    представено и Удостоверение с изх.№110 от 06.04.2010г.,
затова че същата  притежава диплом за завършено висше образование от 1997г. и
образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „Медицина”, с
професионална квалификация „Лекар”, придобита в Медицински факултет на ТУ
Стара Загора, като същата е вписана в регистъра на съсловната организация на
Българския лекарски съюз и няма наложени административни наказания за нарушения
по СЗОЛЛДМ.
            Представена е и Академична справка №60 от 25.09.2010г. от ТУ Ст.загора, от
която е видно , че средният ,спех от държавните изпити е Много добър  4.77, от която
е видно че изобщо не става въпрос з диплом с оценки среден, както намеква сидетеля
бил преподавател на трима от новоназначените лекари, за които твърди че имат
високи оценки.



    От удостоверение №223 от 25.05.2008г. от БЛС, Клииника по детски болести при
МБАЛ „Александровска” София е видно, че ищцата е придобила  квалификационна
форма на обучение на тема „Предизвикателствата пред съвременната медицинска
теория и практика”, такова е и Удостоверение от Фондация „Академия Кардиология”
от 03.06.2007г. на тема „Първична и вторична профилактика на социално значими
заболявания.
           Така в представеното копие от личното трудово досие на ищцата също е
приложен Трудовия договор със срок за изпитване в полза на работодателя от
12.01.2009г. подписан между ищцата и изпълнителния директор проф.М. Григоров,
Длъжностната характеристика за длъжността „Лекар” с код по НКПД 22217001,
утвърдена от изпълнителния директор проф. М. Григоров, като в точка ІІІ са посочени
Изискванията за заема на длъжността , които са следните: 1. висше образование ,
образоват. степен „магистър” по медицина,  2. 2квалификация – клиничен опит и
трудов стаж – не по-малко от 1 г.  стаж по специалността, а в т. 3 Необходими
качества : Личностни  - отговорност към работата, комуникативност, етичност в
отношенията с пациентите, делови – компетентност по специалността, умение за
работа в екип, вземане на самостоятелни решения, като в точка 8 е отразено следното
„Полага системни грижи за повишаване на професионалната квалификация и
практически умения по ежегодни програми с формите и средствата на следдипломно
обучение/специализация, продължителна квалификация/ Така в точка VІ Подчиненост
е отразено в т.1 , че лекарят е пряко подчинен на Изпълнителния директор , т.е. това,
че ищцата е работила във всички звена почти на болницата не може да й се вмени като
слабост, а напротив видно от заложеното тук същата е следвало да се подчинява на
Изпълнителния директор, по чийто почин на същата е разрешено да не участва в
провежданите от втората свидетелка колоквиуми. В длъжностната характеристика в
точказаложено в точка ІІІ, т.5 лекарят да не е осъждан, като видно от представеното
Свидетелство за съдимост същата е с чисто съдебно минало и е психически и
физически здрава, също изискване от там
Ищцата е ползвала платен годишен отпуск 10 дни , видно от молбата ю от
06.07.2009г., както и още 23 дни за периода от 01.03.2010г. до 01.04.2010г.
               На 13.05.2010 й е връчено Предизвестие №159 за прекратяване на трудовото
й правоотношение, че на основание чл.328, ал.1, т.2 1 предл.2 във връзка с чл.326 ,
ал.2 от КТ възнамеряват договора й да бъде прекратен с изтичане на 30 дневен срок от
датата на връчване, а именно от 14 май.
               В трудовото досие е и Заповед №160 от 13.05.2010г., с която Изпълнителният
директор я уведомява, че прекратява трудовото й правоотношение на посочените по-
горе основания, тъй като на 04.05.2010г. било взето решение от Изп. директор за
съкращаване на 1 щатна бройка на длъжността „Лекар”, тази заповед е връчена на
14.05.2010г., следва Декларация, с която се удостоверява, че на 20.05.2010г. е
получила трудовата си книжка.
            Що се касае за придобити квалификационни курсове и документи доказващи
професионалното развитие и  повишаване на знанията на ищцата посочените по – горе
документи свидетелстват за това, още повече  и Удостоверение №218/12.05.2004г. , за
преминал едномесечен курс за следдипломно обучение по Клинична лаборатория в



Катедра „Клинична лаборатория” при Медицински факултет на Тракийски
университет С. З., т.е . 6 години по-рано придобито, много преди назначаването на
последно постъпилите лекари , дипломирали се  едва в края на 2009г., като освен това
Диплома за завършено висше медицинско образование е от преди 10 години, така че
какъвто и отличник евентуално/тъй като липсват данни за това по делото / да са
двамата новозавършили доктори Н. М., и Н.Д., в никакъв случай не могат да се
сравнят със завършилият специалист преди 10години, работил активно, повишавал
квалификацията си и т.н.

             Приложено е и Уведомление от НАП за това, че ответното дружество е
уведомило за прекратения трудов договор на 15.05.2010г.
             От представения фиш за работната заплата за месец февруари е видно, че
заплата е 1398,60 лева, но затова има изслушана съдебно икономическа експертиза,
която е определила следващите се суми.
               След уволнението ищцата започнала друга работа , видно от представените
трудов договор
              Горната фактическа обстановка е несъмнена и доказана. Съдът я прие за
установена след анализ и преценка на събраните по делото писмени и гласни
доказателства – допустими, относими и неоспорени.
     Така приетото за установено, води до следните  правни  изводи:
       Предявеният иск за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна е
основателен и следва да бъде уважен.

      Заповедта, с която е наложено уволнението е незаконосъобразна, което е
основание за нейната отмяна. Разпоредбата на чл.328, ал.1, т.2 от КТ, регламентира
прекратяване на трудовите договори от работодателя с писмено предизвестие при
съкращаване на щата. В конкретния случай, като причина за прекратяване на трудовия
договор е посоченото в заповедта “съкращаване на щата”, като обаче липсва всякакъв
мотив за причините за това съкращение, т.е. липсва всякаква яснота относно това дали
това е продиктувано от намаляне обема на работа или други основания. По делото
липсва изобщо доказателство за направен подбор, което е задължително при това
уволнение. Никъде не е отразено и за правните субекти остава инкогнито  по какви
критерии е проведен евентуален подбор и измежду кои работещи лекари.
               Кодекса на труда е императивен по отношение на последно  описаните
правила и изводи, в тази насока е и трайната съдебна практика, което прави
издадената Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на ищцата  по реда
на чл.328, ал.1 ,т.2 от КТ неправилно и незаконосъобразно, поради нарушаване на
императивната норма на закона за подбор на  лица с равни или сродни длъжности и
задължения.
                По делото изслушаната свидетелка като част от ръководния екип се опита да
индикира, за някакво нейно субективно предпочитание на лекарите Манасиева и
Колев последно назначени, че тя конкретно предпочитала тях, като техен
преподавател, но при евентуален подбор, какъвто съобразно събраните по делото
доказателства не е проведен , субективното мнение на макар и хабилитиран
специалист не е обективен измерител за професионалните качества и в никакъв случай



не е обезпечение за по-добро справяне с работата . Още повече, че видно от диплома
на ищцата и множеството квалификационни занимания, курсове и прочие същата е
проявявала усърдие при своето професионално развитие.
                 Така също от представените удостоверения от БЛС и прочие  на ищцата не
само, че няма налагани наказания, но и напротив няма такива. Като при изпълняване
на служебните си задължения след катастрофа със служебния автомобил-линейката,
въпреки конузиите които претърпяла продължила да работи съвестно, отговорно и е
полагала задълженията си професионално и високо отговорно. Представеното едва в
делото Писмено становище на д-р Ингилиев не може да санира нарушената
процедура, т.е. непроведената процедура, съгласно регламентираната от законодателя
процедура по провеждане на подбор на кадрите, преди да се вземе решение кой точно
да бъде съкратен. Същото е приложено на л.46 по делото , като в него е отразена дата
05.05.2010г., но то е подписано от самия д.р И., като си е отразил че „Считам, че
трябва да се съкрати някой от оставащите колеги, …Считам, че лекарите без
специалност, които са участвали в целия обучителен курс по „Кардиология” и предвид
, че всички те са го преминали успешно не би трябвало да бъдат съкратени, тъй като в
повишаването на знанията им вече сме инвестирали време и средства.”
                  Отразеното , че към настоящия момент , т.е. към 04.05.2010г. , че само д-р
Н.Т. не проявявала интерес към кардиологията противоречи на свидетелските
показания, че същата именно от написалия този писмен документ, ненаименован дори,
я освободил от тези занятия, като видно от длъжностната й характеристика,
действително това е в компетенциите и правомощията на изпълнителният директор,
като същият се опитва да й се вмени липса на качества и желание, затова че  по-
голямата част от времето, тя работела в Клиничната Лаборатория на Болницата.
Видно от Длъжностната характеристика и от описаните извадки в точки, именно
Изпълнителният директор определя кой в кое отделение да работи, така че този мотив
е напълно несъстоятелен. Освен това твърдението или констатацията в това писмо не
отговаря на действителната истина, тъй като от представените  списъци за проведени
колоквиуми и от свидетелските показания на провеждалата ги доцент става ясно , че
не само ищцата е била освободена от тях, напротив само 17  души са се явили на тях,
като видно от отразените специалности на семинаристите, само десет от лекарите без
специалност са били на такъв колоквиуми, а не както се домогва да се докаже че
всички са били на такива семинари.
              Още повече, че самата доц.К. свидетелства , че и друг лекар, който би
следвало да е в групата от която е следвало да се извърши подбор , а именно М. Г. не е
имала специалност и не се е явила на колоквиумите, защото „…няма интерес в
кардиологията”, това оборва категорично опитите да се докаже наличие на провел се
подбор при ясни критерии и процедура за намаляване на щатната численост на
посочените специалисти.
                Отразеното в този ненаименован документ, че ищцата не е натрупала опит в
кардиологията в сравнение дори с новопостъпилите е меко казано субективно,
напротив видно от представената й трудова книжка същата има почти десетилетие
трудов стаж като лекар, който опит и придобити практични умения и постигната



рутина не би било логично да не може да се сравни с липсата на практически умения
на новопостъпилият от студентската скамейка специалист.
                Въпреки опитите на работодателя да докаже, че е извършен подбор, същите
не бяха доказани, с което уволнението се доказа, че е неправилно и
незаконосъобразно, тъй като подбор е следвало да има  при обективни критерии и
строго последователна процедура, която не е реализирана от работодателя, с което
същият не е изпълнил вмененото му от законодателя задължение. Затова и в мотивите
на Заповедта за уволнение липсва  всякакво уточнение в тази насока.
                От доказателствата по делото не се установи, намалял обем на работа и
необходимостта от съкращаване на щатове на заемащите ги лица.
                Правомощия на работодателя, съгласно Устава и КТ е налагането на
структурни реформи, включващи и намаляване на числеността на персонала, с цел
оптимизиране на работата в болницата.
            В случая обаче при съкращаване на щатна длъжност, с повече от една
щатни бройки е задължително извършването на подбор по критериите посочени в чл.
329 от КТ. Доказа се , че не е проведена процедура по обективното съпоставяне на
няколкото щатни бройки, с което е нарушена цитираната разпоредба.
                  Макар и съкращаваната длъжност „Лекар” /образователна степен магистър
по медицина”/ да е била заемана от повече от 2 лица незаконосъобразно не е бил
извършен подбор, тъй като няма реална съпоставка с колеги на ищцата с
                  Липсват годен писмен анализ, от който да е видно, че в него не се съдържат
данни по критерия образование и квалификация, които са от основно значение  по КТ.
                  Съдът приема тези факти за достатъчни доказателства мотивиращи правния
извод, че не е извършен подбор такъв, че да отговаря и съответства на изискванията на
КТ, тъй като не е налице реална съпоставка между конкуриращите се субекти по
различните критерии образование и квалификация в несъстоялия се подбор.

                Основанието, цитирано в заповедта за уволнение, не реализира
съдържанието на хипотезата на чл.328, ал.1, т.2 от КТ.
                За да се приеме, че извършеното уволнение е законно, ответното болница
следва да докаже, че към датата на прекратяване на трудовото правоотношение с
ищцата е било налице съкращаване на щата, поради намаления обем на работа, но и
извършен обективен подбор по ясни критерии при съпоставка на професионалните
качества на лекарите работещи в съответната сфера.
       С оглед основателността на главния иск, основателни се явяват и обусловените
искове за възстановяване на предишната длъжност и присъждане на обезщетението по
чл.225 ал.1 от КТ.
       Ищцата следва да бъде възстановена на заеманата преди уволнението длъжност и
да й бъде присъдено обезщетение по чл.225 ал.2 от КТ за времето, през което е
останал без работа, но не повече от 6 месеца.
         Обезщетението, изчислено на база брутно трудово възнаграждение от датата на
уволнението до започване на работа в клиниката за белодробни болести възлиза на
8391.60 лв., но тъй като е получила 4167.03 лв. като работни заплати от болницата по
белодробни заболявания, то общо за шест месеца, след приспадане на получените



суми  остатъка до пълния претендиран размер възлиза на 4224.57 лева, като иска до
пълният претендиран размер 4532.40 лв. следва да  бъде отхвърлен.  Обезщетението се
дължи, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска
28.05.2010г. до окончателното изплащане.

           Съгласно разпоредбата на ГПК ответникът следва да бъде осъден да
заплати на ищеца направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в
размер на 671.10 лева, съобразно уважената част на иска, а разноски ответника следва
да бъдат заплатени в размер 52.47 лв., съобразно отхвърлената част от иска.
                    На основание тарифа №1 към ЗДТ, събирани от съдилищата,  в тежест на
ответника следва да се присъди дължимата д.т., която е в размер на 181.30 лв., както и
следва да бъде заплатена експертизата която е от бюджетните средства на съда в
размер на 120 лв. от ответната страна.

                  Мотивиран от гореизложеното, съдът

Р   Е   Ш   И :

                    ПРИЗНАВА уволнението за НЕЗАКОННО и ОТМЕНЯ Заповед № 160
от 13.05.2010 г. на Директора на „С. п к. – Я.” ЕАД, ЕИК …, гр. Я., ул. „Д. Б.” . с която
на основание чл. 328, ал.1, т.2 и 3 от КТ, считано от 15.05.2010 година е прекратено
трудовото правоотношение с Н.Г.Т. - Д. с ЕГН ********** *** ..-.-

         ВЪЗСТАНОВЯВА Н.Г.Т. - Д. с ЕГН ********** на заеманата преди
уволнението длъжност “лекар” с код по НКДП 22217021 в „ С. по к. – Я.” ЕАД.

        ОСЪЖДА „С.  по к.  –  Я.”  ЕАД да заплати на Н.Г.Т. - Д. с ЕГН
**********, брутната сума от 4224.57 лв. /четири хиляди двеста двадесет и четири
лева и 57 ст./, представляваща обезщетение за оставане без работа, поради
уволнението за времето от 15.05.2010 година до 15.11.2010 година, като от пълното
обезщетение е извършено прихващане за получените възнаграждения от ищцата,
поради това че същата е работила в „Специализираната болница за активно лечение на
белодробни болести” ЕООД - Сливен, ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на исковата молба 28.05.2010 г. до окончателното изплащане, като иска за
заплащане на обезщетение по чл.225 ал.1 от КТ до пълния размер от 4532.40 лева  -
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА „С.  по к.  –  Я.”  ЕАД да заплати на Районен съд – С.
дължимата д.т. в размер на 181.30 лв., както и сумата 120 лв. за възнаграждение на
вещо лице.

ОСЪЖДА „С. по к.– Я.” ЕАД ДА ЗАПЛАТИ на Н.Г.Т.  -  Д.  с ЕГН
********** сумата 671.10 лв., представляваща разноски за адвокатско
възнаграждение.

                        Решението подлежи на обжалване пред СлОС в двуседмичен срок от
съобщаването на страните.

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:
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	РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКА КИРИЛОВА
	при участието на секретаря А.В., като разгледа докладваното от р. съдия  гр. д. № 2720 по описа на СлРС за 2010 г, за да се произнесе, съобрази:



