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П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 17.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети 

септември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА 

                     Членове:        
 

             

При участието на секретаря Диана ДИНКОВА ..………..……………...……………..……..… 

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

сложи за разглеждане адм.дело № 347 по описа за 2009 година …….…………......….……....     

докладвано от съдия Кр.Костова – Грозева  ....…...……….……………...…………………….. 

На именното повикване в  10.18 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С. В. Г., редовно призована, се явява лично. 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Директор “С. П.” – Х., редовно призован, се 

представлява от адв.С. Ч., надлежно упълномощена. 

В залата се явява адв.Д. В. Д., определен от САК – Х. за процесуален 

представител, за осъществяване на правна помощ на жалбоподателката, видно от 

уведомително писмо изх.№739-С/26.08.2009 г. на САК – Х.. 

Преди даване ход на делото, съдът намира, че следва да назначи 

процесуален представител на жалбоподателката С. В. Г. по допуснатата с определение на 

съда от закрито заседание правна помощ в лицето на определения адвокат, вписан в 

националния регистър за правна помощ Д. В. Д., водим от което 

О П Р Е Д Е Л И: 

НАЗНАЧАВА адв.Д. В. Д. за процесуален представител по реда на Закона 

за правната помощ на жалбоподателката С. В. Г., по адм.дело № 347/2009 г. по описа на ХАС, 

до окончателното му приключване. 

АДВ.В. – Моля да се даде ход на делото. 

АДВ.Ч. – Ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, 

водим от което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се делото. 

АДВ.В. – От името на доверителката ми заявявам, че поддържаме жалбата 

така, както е подадена. Моля, да се приемат представените по делото писмени доказателства. 

Освен това моля, да бъде допуснат и разпитан като свидетел, лицето Х. М. Х., за когото се 

твърди в преписката, че живее на семейни начала с моята доверителка. Същият в момента се 

намира пред съдебната зала, чрез разпита му ще се изяснят обстоятелства свързани с техните 

взаимоотношения, както и налице ли е такова съвместно съжителство. Нямам други искания 

на този етап от производството. 

АДВ.Ч. – Оспорваме жалбата. Да се приемат приложените по делото 

писмени доказателства. Относно искането за допускането на гласни доказателства, не 

възразявам да се допуснат въпреки, че тук няма да се установява, какви са отношенията 

между тях. Нямам други искания. 

Съдът намира по доказателствата, че следва да приобщи като такива по 

делото приложените към жалбата писмени такива, както и тези по административната 

преписка, водим от което 
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О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА като доказателства по делото, ксерокопия от Решение № 

26/12.02.2009 г. на ХАС по адм.дело 339/2008  г. по описа на съда, писмо изх.№94СС-

8/29.06.2009 г., Решение № 94СС-8/29.06.2009 г. на Директор РДСП-обл.Х., писмо изх.№ 

91АО/1630 от 19.06.2009 г., Декларация за гражданство и гражданско състояние от 21.07.2009 

г., писмо изх.№ 94СС-8/25.06.2009 г., писмо изх.№ 94СС/0124 от 26.06.2009 г., писмо 

№9400/202 от 18.06.2009 г., писмо изх.№242-46/02.06.2009 г., писмо № 94СС/202 от 

28.05.2009 г., фискални бонове, молба № 9400/0088 от 14.05.2009 г., Известие за доставяне от 

27.05.2009 г., Известие за доставяне от 29.05.2009 г., Констативен протокол от 25.05.2009 г., 

Жалба № 9400/0089 от 15.05.2009 г., писмо № 9400/0088 от 14.05.2009 г., Становище от АСП-

ДСП относно решение № 26 от 12.02.2009 г., Заповед № 1010876/19.02.2009 г., Известия за 

доставяне от 06.11.2008 г. и от 02.02.2009 г., Отговор от адв.Ч. по адм.дело № 339/2009 г. по 

описа на ХАС, Известие за доставяне без дата, Констативен протокол от 18.02.2009 г., , 

Констативен протокол от 17.02.2009 г., съобщение от 12.02.2009 г., призовка от 05.12.2008 г., 

Определение от 04.12.2008 г. на ХАС по адм.дело № 339/2008 г. по ХАС, решение № 94СС-

13/31.10.2008 г., писмо № 241/0461 от 28.10.2008 г., Молба от 20.10.2008 г., заповед № 

1010876 от 27.10.2008 г., Социален доклад от 27.10.2008 г., Молба-декларация за отпускане 

на целева помощ за отопление вх.№ 10-10876/09.10.2008 г., Договор за откриване на 

разплащателна сметка от 29.09.2008 г. и Амбулаторен лист № 000504/07.07.2009 г.  

По отношение на искането на процесуалния представител на 

жалбоподателката за допускането до разпит в качеството на свидетел, лицето Х. М. Х., с 

оглед удостоверяване на взаимоотношенията му с жалбоподателката С. В. Г.а и 

обстоятелството дали същия живее на адреса на жалбоподателката, намира същото за 

основателно, водим от което, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел, лицето Х. М. Х.  

Пристъпи се към снемане самоличността на свидетеля. 

Х. М. Х. - 79 г., български гражданин, неосъждан, вдовец, безработен, без 

родство. Предупреден за отговорността по чл.290 от НК. 

Познавам жалбоподателката С. Г. от много отдавна. От един край сме и още 

от млади години се познаваме. В момента съм вдовец. Двамата с жалбоподателката имаме 

приятелски контакти. От един край сме, познаваме се и такива са ни отношенията. Нямам 

деца, които да живеят при мен. Знам, че тя има деца, но не са при нея.  Всеки си живее 

отделно. Не мога да кажа точно, кога се срещаме, срещаме се на два-три дни. Зависи, ако има 

нужда от моя помощ отивам при нея да й помогна и тя идва при мен, когато аз имам нужда от 

помощ, други отношения нямаме. Не я подпомагам финансово. Тя си плаща всичко сама и аз 

си плащам, всичко сам. Аз живея в гр.Х. на бул.”Р”, а тя живее на ул.”О.”. Ние нямаме 

взаимоотношения като семейство. Имаше един случай, когато дойде у нас проверка и тя бе 

там. Тогава тя дойде на гости и я помолих да ми сготви и тя каза добре. Тогава аз излязох, 

заключих и отидох да взема хляб. Върнах се и видях три дами, които стояха пред 

апартамента. Тогава те ме попитаха, защо не е отворила като са позвънили и аз им казах, че тя 

няма ключ. Те ми викат, защо си я заключил и аз им отговорих, че съм заключил заради 

времето, в което живеем. Аз също съм ходил у тях. Ето един случай наскоро, когато ходих. 

Падна й стъклото на вратата. Тогава тя дойде и каза на кого да се моля, ела да ми помогнеш. 

Добри познати сме, уважаваме се и си вършим работа. Не сме обвързани нито финансово, 

нито никак.  

Не знам за днешното дело, за какво става въпрос. Дали жалбоподателката е 

подавала молби за отпускане на помощ за отопление в Дирекция “СП”, не знам. Аз не съм 

подавал молба за отпускане на помощ. Аз си получавам пенсия и не ми е необходима помощ. 

През периода в края на миналата година и началото на тази година зимата, за която се 

претендира помощ за отопление знаех, къде живееше. Тя живееше и живее през цялото време 

на ул.”О.”. Каза ми, че през това време е платила 51 и няколко лв. ток за един месец и с какво 

и как е платила не знам. Не мога да кажа, за кой месец е ставало дума, но аз твърдя, че през 

този зимен период тя не е пребивавала в моята къща, нито аз съм бил в нейната къща. Не сме 
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засичали часовете, в които тя идва и в които си отива. За въпросната проверка, когато бяха 

дошли у нас, беше преди обяд. Седмично, колко често ни се налага да се виждаме не си 

записваме, на два-три дни, на пет дни, различно е и не мога да преценя, колко често или 

рядко се виждаме. Например, когато има концерт в центъра се събираме и отиваме двамата 

заедно там и по настоящем приятелството ни по този начин да се виждаме продължава. 

АДВ.В. – Нямам въпроси към свидетеля. Нямам други искания. Считам 

делото за изяснено от фактическа страна. 

АДВ.Ч. – Нямам въпроси към свидетеля, но във връзка с пребиваването или 

всъщност за живеенето на постоянния адрес на г-жа Г., във връзка с допълнителните 

констативни протоколи  след влизане в сила на първото съдебно решение, след което се 

връща административната преписка на административния орган, направени са две или три 

посещения мисля, че са приложени по делото констативните протоколи. В тази връзка, тъй 

като се твърди, че г-жа Г. Вие чухте и от свидетеля постоянно живее на посочения от нея 

адрес моля, да изискате жалбоподателката да представи някакви бележки за платена 

ел.енергия или на какво се отоплява. Ако разрешите, същата може да бъде попитана в 

днешното съдебно заседание дали пази за този период някакви документи относно това какво 

е заплатила като сума за използваната от нея евентуално ел.енергия за зимния период, за 

който тя претендира или да докаже с какво се е отоплявала. 

АДВ.В. – Нямаме възражения да се отговори на този въпрос, въпреки че 

считаме, че самия въпрос е неоснователен, тъй като е без значение колко е плащала. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С. Г. – През м.февруари, когато след решението 

ме преследваха аз имах касова бележка от енергото за 57.00 лв. платен ток. Към онзи момент 

на министерството бях писала писмо, към което приложих препис от решението и препис от 

бележките, но за оригинала трябва допълнително да проверя дали го пазя. Както казах става 

дума за м.февруари или за периода, за който аз претендирам за помощ и това е платената от 

мен сума за месец февруари. За всички месеци имам документи. 

АДВ.Ч. – Моля да бъдат представени тези документи. Ние твърдим, както и 

в първото съдебно заседание по същия казус, че тя е плащала прекалено малко ел.енергия, 

което означава, че наистина след направените проверки  на посочения от нея адрес тя не е 

откривана от социалните работници, а тя твърди, че постоянно живее там. 

АДВ.В. – Аз се противопоставям на това искане, тъй като считам, че тези 

доказателства са несъотносими към спора. Колко плаща зависи от това, колко пари получава 

тази жена, дали и стигат или не. Явно не и стигат, затова тя иска тези помощи от Дирекция 

“СП”, за да може да си плаща тока, храната и др., но тук основният въпрос е има ли 

достатъчно средства за една нормална издръжка, каквото предвижда закона, а не дали е 

плащала ток или не. Считам това за незаконосъобразно. Има си формули по които се 

изчислява и те са цитирани за минималния доход, който трябва да има едно лице, за да си 

осигури издръжка от държавата, така че за мен тези доказателства, които се искат да бъдат 

представени  са неотносими към спора, поради което това искане следва да бъде оставено без 

уважение. 

АДВ.Ч. – Оспорвам възражението на колегата. Наистина има формули по 

които се изчислява допускането на помощите, действително ако тя живееше сама и бе 

намерена на адреса посочен от нея, нямаше да има основание да й бъде отказана такава 

помощ. 

Съдът намира, така направеното доказателствено искане от страна на 

процесуалния представител на ответника по жалбата за неоснователно, водим от което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на 

ответника по жалбата.   

АДВ.В. – Нямам други искания. Считам делото за изяснено от фактическа 

страна. Моля, за ход по същество. 

АДВ.Ч. – Нямам други искания. Считам делото за изяснено от фактическа 

страна. Моля, за ход по същество. 
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Съдът като взе предвид становищата на страните, че нямат искания за 

събиране на нови доказателства по делото, счете същото за изяснено от фактическа и правна 

страна, водим от което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

АДВ.В. – Уважаема г-жо съдия, моля да отмените Заповед № 1010876 от 

19.02.2009 г. на Директор “СП” към Община Х. като незаконосъобразна, както и решението, с 

което тази заповед е потвърдена от Регионалната дирекция за “СП” на област Х. Основанието 

за оспорване на този акт е противоречие с материално правни разпоредби. Заповедта е 

издадена в противоречие със ЗСП с Правилника за приложението на този закон и с 

Наредбата, която предвижда начините за определяне на социалните помощи. Какви са ни 

съображенията: за да се откаже тази социална помощ. административният орган приема, че 

моята доверителка живее на семейни начала с разпитания в днешното съдебно заседание 

свидетел, следователно трябва да се вземат предвид доходите на тези лица и тогава да се 

прецени дали имат нужда от социална помощ. Това, което прави впечатление е, че вече 

веднъж вече има решение на ХАС по същия този въпрос за предишен период и това, което 

мен ме учуди, номера на заповедта е същата само, че датата е различна, но това не е разбира 

се най–същественото, най-същественото е, че правното основание за отказ е 

незаконосъобразно. Приема се, че моята доверителка съжителства с друго лице, следователно 

те живеят на семейни начала и че си помагат взаимно във финансовите си въпроси. От 

показанията на свидетеля Х. се установи, че действително те са в приятелски отношения, 

действително те си помагат, но помощ свързана с някаква физическа работа не и с финансова 

помощ. Това, че се събират в жилището на единия или на другия не означава, че те имат 

съвместен живот и не случайно в допълнителните разпоредби на ЗСП в §1, т.2 е записано 

изрично, че съжителстващите лица със съвместно живеещите в едно жилище, със или без 

родствена връзка, регистрирани на един адрес. Това означава, че когато двама мъж и жена 

решат да създадат такива отношения като съпрузи те обикновено живеят на единия адрес, и 

са регистрират на един адрес, и другото жилище могат да го дадат под наем и да печелят от 

тази работа, но Вие виждате, че фактически нещата не са така. Забранено ли е на хората да си 

ходят на гости и да си помагат особено, когато става въпрос за възрастни хора, които търсят 

по някакъв начин социални контакти. Не могат да бъдат изоставени и изхвърлени от 

обществото, а те самите си търсят социални контакти. Затуй закона изрично е предвидил, че 

съжителствали лица се считат само тогава, когато живеят в едно жилище и са регистрирани 

на един адрес. Тази хипотеза при нас не е налице. Това е законовата хипотеза. След като не е 

налице тази хипотеза, не са налице и материално правните предпоставки за отказ на социална 

помощ, но разбира се това го казвам, ако приемем, че те наистина в по-голямата си част от 

времето са заедно. Дори при тази хипотеза при различни адреси не са налице материално 

правните предпоставки, макар че фактическите обстоятелства, както и преди заявих са други. 

Тези фактически обстоятелства бяха изяснени от свидетеля и аз мисля, че следва да се даде 

достоверност на неговите показания, защото Вие ще видите, че в констативните протоколи, 

които са извършени на 17.02.2009 г. и 18.02.2009 г. въз основа на които е издадена тази 

заповед се посочват някакви свидетели, които заявили това или онова, но кои са тези 

свидетели, къде са тези свидетели, нищо не се установява. Това са обяснения на социалните 

работници, които са отишли на проверка и посочват, че имало някакви свидетели, които 

казали, че те живеят заедно. Кои са тези свидетели, защо не ги доведоха в съда, за да видим 

дали е така или не? И другото, което ми прави впечатление е, че след констативните 

протоколи от 17.02.2009 г. и 18.02.2009 г. има и един констативен протокол от 25.05.2009 г., 

когато правят проверка в дома на доверителката ми, като този протокол вече е без значение 

има издадена заповед за отказ, какво правят в дома на доверителката ми на 25.05.2009 г.. Това 

за мен говори за отношение на социалните работници към тази жена. Отношение, което е в 

разрез с техните задължения по закон. Ето защо Ви моля, да приемете, че тази заповед е 

незаконосъобразна, да я отмените и да я върнете на административния орган за ново 

произнасяне като се съобрази най-после и със съображенията на съда изложени в предишното 

решение, което сме приложили по настоящото дело, разбира се надяваме се и с мотивите 
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изложени и в това решение. Бих искал да посоча още един аргумент за 

незаконосъобразността на този акт. Те се позовават на чл.27, ал.1, ал.2 и ал.3 от Правилника 

за прилагането на ЗСП и там в ал.2 е казано, че при извършване на социалната анкета се 

вземат и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен 

характер отнасящи се до възможността за самоиздръжка или помощ от лица, задължени по 

закон да осигуряват издръжка. Всички други обстоятелства са от значение и особено има ли 

други лица, които са задължени по закон да дават издръжка. Няма задължени лица нито на 

жалбоподателката да дават издръжка, нито свидетеля е задължен да дава издръжка. 

Следователно това обстоятелство макар само да е посочено като основание в правилника не е 

налице. Ето защо моля, да приемете това наше искане и да отмените този акт и да го върнете 

за ново произнасяне. В този смисъл ще моля да постановите вашето решение.  

АДВ.Ч. – Уважаема г-жо съдия, моля да оставите в сила заповедта на 

Директора на”СП” – Х., потвърдена с решението на Регионалния директор. Действително 

колегата доста емоционално подходи към проблема. Действително  има едно първо съдебно 

решение по същия казус с насока връщане и произнасяне. Всъщност сега сме във фазата на 

произнасянето на административния орган по това съдебно решение, а жалбата е за това, че 

има нова заповед за отказ, която пък от своя страна е базирана на тези проверки, които са с 

констативните протоколи, които са направени след връщането на административната 

преписка и разпореждането на съдебното решение. По отношение на тези констатирани 

проверки и отпускането на помощите, действително се вземат всички основания, които са 

посочени в Правилника за прилагането на ЗСП, но аз доколкото разбрах, ако гледаме всички 

основания голяма част от хората подаващи молба, няма да им бъде отпусната тази помощ, 

защото всички имат задължени лица по закон, които евентуално биха могли да дават 

издръжка на своите родители или законни представители, ако са малолетни. Така, че 

социалния момент при социалните работници не е пренебрегнат. А що се отнася до този 

казус многократно е говорено с г-жа Г., за това че, ако те съжителстват така както и тя е 

заявявала или би трябвало да бъдат регистрирани на един и същ адрес, за да може да се дават 

помощи разглеждайки дохода и на съжителстващото лице, тук изобщо никой не твърди, че те 

имат или живеят на семейни начала, това е изключено, просто за съжителстващи лица или в 

действителност, когато се правят проверки, видно от констативните протоколи те се правят 

по различно време все пак при някои от тези проверки г-жа Г. би трябвало да си бъде в къщи, 

да бъде намерена на този адрес, за да се установи, с какво се отоплява, да се посочи вида на 

отоплителното тяло и да допусне социалните работници да разгледат жилището й да се 

установят всички неща, които се изискват от правилника, така че социалните работници 

извършвайки тези проверки и не намирайки жалбоподателката на посочения от нея адрес, те 

не могат да установят тези неща, които са задължителни по закон за отпускането на 

поисканата помощ. Това е основанието за издаване и на втората заповед за отказ за отпускане 

на тази помощ, така че моля да прецените всички събрани доказателства и да оставите в сила 

заповедта на Директора на “Социално подпомагане” – Х. 

АДВ.В./реплика/ – Социалните работници на 15.05.2009 г. без да имат 

каквото и да е основание я намират в нейния дом. В периода, в който е трябвало да се 

извърши една наистина щателна проверка не могат да я намерят. Това е интересно и защо на 

15.05.2009 г. я намират, а през другото време не могат.  

АДВ.Ч./дуплика/ - Тази третата проверка е направена след тази жалба. Те я 

намират, но доколкото до случая тя доста често посещава социални грижи, разговорите й със 

социалните работници не са секнали. Този констативен протокол е след нейната жалба, но 

наистина, за да се направи пълен социален доклад, тя трябва да бъде там. Социалните 

работници са длъжни да спазват буквите на закона и да спазват стриктно задълженията си. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С. Г. - Не е вярно, че аз посещавам често 

социалната служба. С подаването на молбата от там на сетне не съм ходила в тази служба. 

Понякога се е налагало да ходя, защото аз съм получавала по пощата, чрез препоръчани 

писма изпратени от “СП” документи. Всички са на мой адрес и аз отговарях на тях. Просто 

ми е омръзнало да се занимавам с жалби и заповеди, нека се реши въпроса с едно “да” или 
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“не”. Искам тази драма да се приключи, защото някои хора са силни на деня, а аз се 

поддържам с антидепресанти. 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 10.56 часа. 

Протоколът се изготви на 17.09.2009 година. 

 

 

 

СЪДИЯ:       Секретар: 

 

 

 


