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П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 14.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно  заседание  

проведено  на  четиринадесети септември 2009 година в състав:  

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 

                                                     Членове:   
                                         
 

При участието на секретаря: М.Ч. 

и прокурора: …………………….…………………………….………… 

сложи за разглеждане  адм. дело № 286 по описа за  2009 година 

докладвано от  Съдия Василка ЖЕЛЕВА 

на именното повикване в 10.07 часа  се явиха: 

   
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. М. Т., уведомен от предходно съдебно 

заседание не се явява. Вместо него се явява адв. Ч., редовно упълномощен по 

делото.  

 ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РУСО – Х. се представлява от юриск. В., 

редовно упълномощена от преди.  

 Адв.Ч. – Да се даде ход на делото.  

 Юриск.В. – Да се даде ход на делото.  

 Съдът счита, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради 

което 

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

 Съдът докладва постъпилите с молба от 22.07.2009г. писмени документи.  

 Адв.Ч. – Да се приемат като доказателства по делото всички писмени 

документи.   

 Юриск.В. – Да се приемат като доказателства по делото всички писмени 

документи.   

 По доказателствата, съдът  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИЕМА като доказателства по делото: Справка за осигурителен стаж 

на лицето  № 4108/21.05.2007 г., Справка на приетите документи за пенсия на 

лицето от 05.21.2007 г., Декларация от 14.08.2007 г., писмо изх.№МП-6390-

1/06.06.2007 г., Известие за доставяне от 08.06.2007 г., Разпореждане № ……..-

ПР-806/20.08.2007 г., Заявление вх.№6732/05.09.2007 г., Заповед № 

86/31.08.2007 г., Справка за приетите документи за пенсия на лицето от 

09.05.2007 г., Удостоверение изх.№39/04.04.2006 г., Удостоверение 

изх.№40/04.04.2006 г.,  Удостоверение №118/09.05.2007 г. ведно с обр.УП-2, 

Удостоверение изх.№152/04.09.2007 г. ведно с обр.УП-2, Декларация вх.№ МП-

12052-2/26.09.2007 г., Изпълнителен лист от 28.11.2001 г. на РС – Д., Писмо 

изх.№МП-12052-1/19.09.2007 г., Резултати от пресмятането на коефициентите 

по пенсията на лицето на НОИ за периода от 01.01.1997 г. до 31.12.1987 г., 

Разпореждане № …………….05.11.2007 г., Заявление вх.№ МП-

22568/11.12.2008 г., Декларация от 16.12.2008 г., Пълномощно относно 

упълномощаването на Р. В. Т., Справка от персоналния регистър на НОИ при 

пенсиониране – обобщени суми по осигурители и години на лицето към 07 

януари 2009 г., Разпореждане № ………/13.01.2009 г.,  Справка от персоналния 
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регистър на НОИ при пенсиониране – обобщени суми по осигурители и години 

на лицето към 12 март 2009 г., Сигнал до сектор “КР по ДОО”, Констативен 

протокол вх.№ 12/19.03.2009 г., Заповед № 579/18.03.2009 г., Удостоверение 

изх.№ 80/21.11.2008 г., Заповед № 86/31.08.2007 г., Трудов договор от 

01.09.2007 г., Разплащателна ведомост на “Ч.”ЕООД за м.септември 2007 г.-3 

стр., Разпореждане № ……….-ПР-773/06.04.2009 г., Писмо изх.№ 

2736/06.04.2009 г., Справка за изплатените пенсии по дати на лицето за периода 

от 01.12.2007 г. до 31.03.2009 г., Справка от 08.04.2009 г., Справка относно 

задължения по дати ведно със сметка за надвзета пенсия по пенсионна преписка 

№ …….., Разпореждане № ……/ПР14/14.04.2009 г., Писмо изх.№ К-

3142/14.04.2009 г., Известие за доставяне от 15.04.2009 г., Заявление вх.№МП-

8007/22.04.2009 г., Справка за приетите документи за пенсия на лицето от 

22.04.2009 г., Заповед № 115/14.04.2009 г., Декларация относно положен 

осигурителен стаж и доход на лицето, Декларация относно дадено съгласие от 

лицето за ползване на данни за осигурителен стаж и доход, Трудов договор № 

158/21.04.2009 г., Разпореждане № ……/01.07.2008 г., Разпореждане № 

………./01.10.2008 г., Справка относно задължения на лицето по периоди, 

Справка за надвзета пенсия по пенсионната преписка на лицето от 13.04.2009 г., 

Жалба вх.№Ж-23/14.04.2009 г., Жалба вх.№ Ж-23-1/21.04.2009 г.,Пълномощно 

за извършване на правна защита от 14.04.2009 г., решение № Ж-23-2/14.05.2009 

г. на директор РУ”Социално осигуряване”Х., Известие за доставяне от 

16.05.2009 г., Справка на НОИ от Регистъра на трудовите договори относно 

актуалното състояние на всички трудови договори на лицето и Справка  от 

Персоналния регистър на НОИ за осигурителните периоди от 01.01.2007 г. до 

31.12.2008 г. при пенсиониране на лицето към 20 юни 2009 г. 

 Адв.Ч.-  Нямам искания преди давате ход по същество, но моля 

ответната страна да потвърди един неспорен факт, който считам, че е относим  

към процеса и въз основа, на който ще мотивирам моите искания, а именно 

обстоятелството, че по пенсионната преписка на моя доверител, считано от 

м.04.2009г. видно е от днес представените доказателства - регистър на 

трудовите договори където е посочено, че считано от 14.04.2009г. има 

прекратяване на вписано в регистъра на трудовото правоотношение и от тази 

дата по ново заявление на доверителя ми има отпусната пенсия за стаж и 

възраст. Това искане го правя, с оглед обстоятелството, че ще мотивирам 

претенцията за частично уважаване на Нашата жалба, относно Разпореждането 

от 06.04.2009г.,  с оглед интересите на моя доверител, размера на пенсията, 

която получава към настоящия момент която получава да е по благоприятна. 

Обстоятелството, че има ново производство и нов размер на пенсията към дата 

от 14.04.2009г. този правно значим  факт, моля съдът да го има предвид. 

Считам, че това ново обстоятелство е относимо към диспозитива на  съдебното 

решение.  

 Юриск. В. – Действително има ново производство. Не спорим, че към 

дата 14.04.2009г. има отпусната пенсия за стаж и възраст на жалбоподателя. 

Производството е образувано по последващо заявление на жалбоподателя, въз 

основа на което е издадено Разпореждането №4811098549/10.07.2009г. и със 

същото се отпуска лична пенсия от считано от 14.04.2009г. в размер на 247.90 

лева. Заявлението е подадено на 22.04.2009г., като в срок до 6 месеца се 

обработва от НОИ –С. и е дошло в РУСО – Х. м.07.2009г.. Считам, че това не е 

относим факт към настоящото производство.     

 Адв.Ч.  – Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам 

делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

 ЮРИСК. В. - Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам 

делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  
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 Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради 

което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

 Адв.Ч. – Уважаема госпожо административен съдия, видно от 

представените и събрани по делото доказателства безспорен е фактът, че 

обжалваното решение на Директорът на РУСО-Х. от 14.05.2009г. е 

незаконосъобразно, немотивирано и като такова, моля да бъде отменено. 

Мотивите ми за това са следните: 

 Изправени сме пред един правен абсурд, а именно административният 

орган  позовавайки се на своя допусната грешка  черпи права, мотивира, че въз 

основа на декларация подадена от моя доверител същия неправомерно и 

противозаконно си е ползвал правата – субективното право за отпускане на 

лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.  Считам, че това не може да бъде 

основателен мотив. Аналогично и  Вие, и аз като подаваме декларация за 

придобиване право на пенсия, би трябвало да получим такава от органа. При 

едно правоотношение, където страните не са равнопоставени  от това не може 

да следва довод. По делото е видно, че за м.08 и м.09.2009 г. от представения 

регистър на А. Т., същия има начислени пълни работни месеци. От следващия 

регистър на трудовите договори е видно, че трудовия договор от момента в 

който е обявен 2004 г. до 14.04.2009 г. не е прекратяван. Въведеното 

императивно  изискване в КСО, редакцията след 2006 година, а  именно чл.5, 

ал.6 във връзка с чл.5, ал. 4, а именно данните по персонален регистър да се 

ползват при отпускане на пенсия обезщетение от ДОО, това не е сторено от 

административния орган. Данните са били налично, но същия не се е ползвал от 

тях.  

 На второ място от подаване на заявлението м.09.2007 г. три пъти 

административния орган  би могъл да констатира своята грешка и предприеме 

необходимите действия, а не да калкулира дълг над 4000 лева, за мен 

добросъвестно получени суми за пенсия.  От подаване на заявлението, 

императивната разпоредба на чл.1, ал.5 от Наредбата за  пенсии и осигурителен 

стаж изисква в 15- дневен срок да се произнесе административния орган, има ли 

нередовни документи. В преписката е налично писмо от 20.09.2007г., това е на 

лист №21, в което пенсионния орган реализира своето правомощие да изиска 

допълнително доказателства, но никъде не визира, че е налице прекратяване на 

осигуряването или е налице нередовност на същото. На последващо място има 

разпореждане от 02.11.2007г. и от 13.01.2009г., с които пенсията е 

актуализирана на моя доверител в следствие на представен допълнително 

трудов стаж, от което би могло да се констатира, че е налице пропуск от страна 

на административния орган. И в един момент идва сигнал, че няма прекратяване 

на осигуряването. Това  не е по вина на моя доверител.  Той представя надлежно 

оформена заповед за прекратяване, като на него не се вменява задължението да 

подава информация към персонален  регистъра и регистъра за трудовите 

договори. В един последващ момент, в ново административно производство, 

вече тези административни пропуски са отстранени и моя доверител получава 

по благоприятния размер на пенсията. Тук е спецификата на правния казус,  и 

моля при отмяна на обжалвания административен акт, с цел запазване на 

интересите на моя доверител, с диспозитива на съдебното решение да бъде 

отменено Решение № Ж 23-2/15.04.2009г. на Директорът на РУСО – Х., в частта 

за разпореждане №4811098549-ПР 773/06.04.2009г., само в частта, в която се 

разпорежда недобросъвестно получени суми да бъдат възстановени.  Позовавам 

се на разпоредбата на чл.114, ал.2 от КСО.  Не може да се вменява във вина на 

доверителя ми, подаването на декларация, за която закона изисква 

обстоятелствата да се доказват с официални документи.  
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 Отменяйки оспореното решение, моля да отмените изцяло второто 

Разпореждане от 14.04.2009г., Правният интерес на моя доверител, изцяло да не 

възстановява добросъвестно получени суми за пенсия и да запази размера на 

отпусната, считано от 14.04.2009 г. нов актуализиран размер на пенсията за 

осигурителен стаж и възраст, който е изчислен като по- благоприятен размер на 

основание новите разпоредби визирани в чл.70, ал.1 от КСО. Интереса за 

настоящия процес, на доверителят ми се свежда само до невръщане на 

разпоредените суми от “недобросъвестно” получени пенсии за осигурителен 

стаж и възраст. Ние твърдим, че тези суми са добросъвестно получени и не е 

налице виновно поведение от страна на доверителя ми. Моля да се отмени 

решението. Моля за разноски по делото. 

 Юриск. В.  – Уважаема госпожо съдия,  моля да отхвърлите подадената 

жалба срещу Решение № Ж-23-2/14.05.2009г. на Директорът на РУСО – Х., като 

неоснователна и да потвърдите същото,  като правилно и законосъобразно 

постановено. На първо място искам да отбележа, че Разпореждането от 

10.07.2009г., което не е представено по делото, няма връзка с настоящото 

решение и с жалбата по настоящото административно производство, тъй като то 

е постановено по повод на ново заявление от 22.04.2009г. но има 6- месечен 

срок в който се обработва от пенсионния орган, те са го обработили в този срок 

и разпореждането е обработено на 10.07.2009 г. след като сме изпратили 

преписката в съда. Към тази дата заявявам, че разпореждането не беше в 

преписката. За това моля по отношение на него да не вземате никакво 

становище в решението си. Също така от приетите по делото доказателства се 

подкрепя изцяло становището за неоснователност на жалбата. Видно е, че 

жалбоподателя е подал заявление на 05.09.2009г., с което е направил искане за 

отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, в същото не е 

декларирал, че няма прекратяване на осигуряване към този момент.  Затаяването 

на този правно значим факт, води до извода за недобросъвестно поведение от 

страна на жалбоподателя. Също така считам, че не са налице сочените от 

пълномощника на жалбоподателя нарушения от страна на административния 

орган.  Становището на същия, че разпоредбата на чл. чл.5, ал.6 във вр. чл.5, ал. 

4 от КСО, вменява задължение на пенсионния орган при отпускане на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст да ползва данните от персоналния регистър е 

неоснователно. Моля да ми дадете възможност да изложа подробни 

съображения в писмена защита. Моля и за разноски, представляващи 

юрисконсултско възнаграждение. 

 Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.  

 Заседанието приключи в 10.30  часа.  

 Протоколът се изготви на 14.09.2009г. 

  

СЪДИЯ:        Секретар:  

 

   


