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П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 08.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  
проведено  на осми септември две хиляди и девета година в състав:  
 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 
                                                                                     

 
При участието на секретаря: Й.П. 
и прокурора: ..…………………………….…….…..……………………….….. 
сложи за разглеждане адм. дело №  344  по описа за  2009 година…………. 
докладвано от  съдия Петя ЖЕЛЕВА…....………………………..………...… 
на именното повикване в 10.10 часа  се явиха: 
 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.М., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. 
Ч., редовно упълномощен по делото от днес.  

ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР РУСО – Х., редовно призован, се явява юриск.В., 
редовно упълномощена по делото от днес. 

По хода на делото:  
 Адв. Ч. - Да се даде ход на делото.  

Юриск.В. – Да се даде ход на делото. 
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, 

поради което  
 

О П Р Е Д Е Л И : 
 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  
Докладва се жалбата. 
Адв. Ч. - Поддържам жалбата. Да се приемат представените от административния 

орган с административната преписка писмени доказателства. Моля да се изиска от 
осигурителя “Елпром – Х.” АД личното трудово досие на моя доверител С.Р.М. С това 
досие ще доказвам, съгласно длъжностната характеристика която би трябвало да се 
намира в него, вида и характера на полагания труд за периода от 01.01.2000г. - 
30.11.2008г. на длъжността “леар по леене в кокили и на машина под налягане”. Мотива 
да доказваме това, е наличието на правен интерес в моя доверител, а именно при 
зачитане на този стаж от І категория, същия придобива право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст по условията на §4, ал.1 от КСО, при навършена възраст от 55 години, 
която е налична към датата на заявлението, което е издадено в обжалвания 
административен акт. Мотива да доказваме това е обстоятелството, че е налице 
противоречие в нормативната уредба, а именно разпоредбата на чл.104, ал.1 от КСО 
делегира права за определяне характера на труд на Министерски съвет. Именно в този 
издаден нормативен акт, а именно Наредба за категоризиране на труда при 
пенсиониране, леарската професия, по вид, сложност, характер и вредни условия е 
квалифицирана на основание чл.1, т.7 от цитирания нормативен акт. Действително 
налице е и втора разпоредба, която посочва изключенията, но тези изключения ще 
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установяваме, че не са приложими в настоящия казус, а именно администрирането и 
вписването на осигурителя в списък не следва да променя характера. На второ място 
правя искане да се изиска от осигурителя “Елпром – Х.” АД справка и евентуално 
документи дали е извършено обследване, преценка и характеризиране на процеса в цеха, 
в който е работил моя доверител. След запознаване с представените писмени документи 
и информацията съдържаща се в тях, тогава би била възможна преценката, дали ще е 
необходимо за да докажем тезата си да се назначи и вещо лице, което на место да даде 
описателно заключение пред съда и яснота за производствения процес, условията, вида 
и характера на полагания труд от моя доверител. Все пак се касае за голям период от 
време, близо 8 години, което определя значителен интерес.   

Юриск.В. – Оспорвам жалбата. Считам, същата за неоснователна. Да се приеме 
като доказателство по делото изпратената административна преписка, съдържаща 27л. 
Прилагам и моля да премете като доказателство заверено копие от списък на цехове, 
звена, участъци, производства и др. от фирми, осъществяващи дейностите по чл.2, 
т.4,5,6, буква “в” и т.10 НКТП, в частност за област Х. С този списък доказваме, че 
леарското производство е категоризирано по чл.2 от НКТП. По отношение на 
доказателствените искания направени от процесуалния представител на жалбоподателя, 
считам същите за неоснователни.  

Адв. Ч. – Да се приеме представения списък. 
Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото преписката по 

издаване на оспорения административен акт, както и представеното в днешното съдебно 
заседание писмено доказателство, а именно заверено копие на списък на цехове, звена, 
участъци, производства и др. от фирми, осъществяващи дейностите по чл.2, т.4,5,6, 
буква “в” и т.10 НКТП на област Х. Съдът счита, че следва да се изиска лично трудово 
досие на жалбоподателя от  “Елпром – Х.” АД, като по направеното искане да се изиска 
справка от същото предприятие, съдът счита същото за неоснователно, тъй като 
изготвянето на такава справка изисква специализиране знания, поради което не следва 
да се задължава търговското дружество да я представя като доказателство.  

Водим от това, съдът  
    О П Р Е Д Е Л И :  
ПРИЕМА като доказателства по делото преписката по издаване на оспорения 

административен акт, както и представеното в днешното съдебно заседание писмено 
доказателство, а именно: заявление от С.Р.М. с изх.№343/01.12.2008г.; справка за 
осигурителен стаж на лицето С.Р.М.; приети документи за пенсия от 03.12.2008г.; 
заповед №073/01.12.2008г.; известие за доставяне от 15.01.2009г.; удостоверение 
изх.№0084/19.01.2009.; удостоверение УП 2 с изх.№06/12.01.2009г. – 3 л.; писмо до 
НОИ – Х. с вх.№МП-21522-3/15.01.2009г.; писмо до С.Р.М. с изх.№МП-
215221/12.01.2009г.; актуално състояние на всички трудови договори на С.Р.М. от 
09.03.2009г.; разпореждане №5302188540-ПР-931/24.04.2009г.; справка за осигурителен 
стаж на лицето С.Р.М.; резултати от пресмятането на коефициентите по пенсията на 
лицето С.Р.М.; удостоверение УП-3 с изх.№112/27.10.2008г.; удостоверение УП-3 с 
изх.№71/26.05.2009г.; жалба от С.Р.М. до Директора на РУСО – Х. №Ж-29/13.05.2009г.; 
пълномощно от С.Р.М.; писмо с изх.№ Ж-29-1/16.05.2009г.; разпечатка от АПИС на 
фирмено досие на фирма “Елпром Х.”АД от 04.06.2009г. – 2 л.; известие за доставяне от 
18.05.2009г.; писмо с изх.№Ж-29-1/16.05.2009г.; писмо с изх.№72/27.05.2009г.; 
ксерокопие на плик с баркод 9645000008994; известие за доставяне от 12.06.2009г.; 
оригинал на решение №Ж-29-3/10.06.2009г. – 3 л; списък на цехове, звена, участъци, 
производства и др. от фирми, осъществяващи дейностите по чл.2, т.4,5,6, буква “в” и 
т.10 НКТП на област Х. 
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ЗАДЪЛЖАВА “Елпром – Х.” АД в тридневен срок от получаване на 
съобщението незабавно да изпрати в съда лично трудово досие на жалбоподателя С.Р.М. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да се изиска от “Елпром – Х.” АД справка и 
документи дали е извършено обследване, преценка и характеризиране на процеса в цеха, 
в който е работил жалбоподателя С.Р.М. 

Адв. Ч. – Нямам други искания на този етап от производството. 
Юриск.В. - Нямам други искания на този етап от производството. 
Съдът счита, че делото следва да се отложи за събиране на нови доказателства, 

поради което,  
    О П Р Е Д Е Л И :  
ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 13.10.2009 година от 10.00 часа, за която дата 

страните да се считат редовно уведомени.  
Заседанието приключи в 10.18 часа.  
Протоколът се изготви на 08.09.2009 г. 

 
 
 
 
 СЪДИЯ:       Секретар: 
 


