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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
гр. Хасково, 29.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд…….…………... в публично 

съдебно  заседание  проведено  на двадесет и девети септември две хиляди 

и девета година в състав:  
 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА                                                     

                                          
 

При участието на секретаря: А.Л………………....…………...…………….… 

и прокурора: ..…………………………….…….…..…..сложи за разглеждане 

адм. дело № 387 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 

от съдия Петя ЖЕЛЕВА…....…….…………………..………………………… 

на именното повикване в 10.13 часа  се явиха:……………………………….. 

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.К.Ц.,  редовно призована, не се явява и 

не изпраща представител. 

 ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА РУСО – Х., редовно призован, се 

явява юриск. В., редовно упълномощена по делото от днес. 

 По хода 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. 

Юриск. В. – Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. 

Моля да приемете като доказателства по делото представената 

административна преписка. Също така представям и моля да приемете 

като доказателства по делото и споразумение за сътрудничество при обмен 

на информация между НОИ и Агенцията по заетостта от 15.12.2008 

година, сключено на основание чл.54 З от КСО и чл.21, ал.3 от закона за 

насърчаване на заетостта, приложение №1, което е неразделна част от 

споразумението. Приложението е за структурата и типа файлове. Да се 

приеме и номенклатура за прекратяване на регистрацията в агенцията по 

заетостта, както и електронно придружително писмо, с което същата е 

изпратена до ТП на НОИ – гр.Х. по електронен път. 

Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото 

цялата преписка по издаване на оспорения административен акт, ведно с 

представеното в днешното съдебно заседание писмено доказателство, а 

именно споразумение за сътрудничество при обмен на информация между 

НОИ и агенцията по заетостта от 15.12.2008 година, ведно с приложение 
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№1 към него, както и номенклатура за прекратяване на регистрацията в 

агенцията по заетостта.  

Водим от това, съдът 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като доказателства по делото цялата преписка по издаване 

на оспорения административен акт, ведно с представените в днешното 

съдебно заседание писмено доказателства, а именно: решение № ИС-30-

1/03.07.2009г.; заявление за отпускане на парично обезщетение за 

безработица на осн. чл.54а от КСО с вх.№264-03-116/27.04.2009г.; 

удостоверение за настоящ адрес №00006/24.04.2009г.; служебна бележка 

изх.№193/23.04.2009г.; заповед №1/15.03.2009г.; декларация за банковата 

сметка за изплащане на парично обезщетение за безработица от 

27.04.2009г.; данни за клиента И.К.Ц. от 23.04.2009г.; опис на документите 

за стаж от 27.04.2009г.; справка за приети, върнати и липсващи документи 

с вх.№264-03-116-1/27.04.2009г.; разпореждане №264-03-116-

1/30.04.2009г.; справка за приети, върнати и липсващи документи с вх.№ 

264-03-116-1/28.04.2009г.; писмо до ТП на НОИ с изх.№ РД-03-

1273/07.05.2009г., ведно с 2 бр. разпечатки от програма на Дирекция “Бюро 

по труда” – Х.; решение от 28.04.2009г.; писмо от електронна поща с 

приложена справка от 12.06.2009г.; разпореждане №264-03-116-

2/11.05.2009г.;  разпореждане №264-03-116-3/11.05.2009г.;  жалба  от 

И.К.Ц. с вх.№ Ж-30/04.06.2009г.; ксерокопие на пощенски плик с баркод 

9656000006268; известие за доставяне от 07.07.2009г.; споразумение за 

сътрудничество при обмен на информация между НОИ и Агенцията по 

заетостта от 15.12.2008 година, ведно с приложение №1 към него; 

номенклатура за прекратяване на регистрацията в агенцията по заетостта.  

  Юриск. В. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото 

за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи. 

Съдът като взе предвид, че по преписката не се съдържат 

доказателства, че регистрацията на жалбоподателката като безработно 

лице е прекратена и липсват доказателства, че решение от 28.04.2009 

година на Дирекция “Бюро по труда” – Х. е влязло в законна сила счита, че 

за изясняване на обстоятелството дали регистрацията на жалбоподателката 

е прекратена и дали решението, с което е отказана регистрацията е влязло в 

законна сила, следва да укаже на административния орган върху когото 

пада тежестта за доказване съществуването на фактическите основания за 

издаване на оспорения административен акт да представи доказателства за 

изясняване на така посочените спорни обстоятелства, като намира същите 

от значение за делото, тъй като мотивите за издаване на оспорения 

административен акт са липсата на регистрация като безработно лице в 

агенцията по заетостта на жалбоподателката Ц. и само въз основа на 

влязъл в сила индивидуален административен акт, с  който е прекратена 

или отказана регистрация, може да се приеме за доказано, че 
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жалбоподателката няма регистрация в Дирекция ”Бюро по труда” – Х., 

след като от друга страна тя представя служебна бележка №193/23.04.2009 

г. на Дирекция ”Бюро по труда” – Х., че е регистрирана като търсещо 

работа лице. 

Водим от това и на осн.чл.171, ал.4 от АПК, съдът 

    О П Р Е Д Е Л И : 

УКАЗВА на административния орган – Директора на РУСО – Х., че 

за изясняване на обстоятелството, че регистрацията на жалбоподателката 

Ц. в агенцията по заетостта е прекратена и решението за отказ от 

регистрация е влязло в законна сила не се сочат доказателства, а тежестта 

за доказване на тези обстоятелства, които са от значение за делото, пада 

върху органа издал оспорения административен акт. 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на административния орган до следващото 

съдебно заседание да представи доказателства за установяване на 

посочените по-горе обстоятелства, като го предупреждава, че в противен 

случай ще приеме спорните обстоятелства за недоказани.  

ОТЛАГА делото за събиране на доказателства и го НАСРОЧВА за 

разглеждане на 13.10.2009 година от 10.00 часа, за която дата страните да 

се считат редовно уведомени. 

Заседанието приключи в 10.25 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

 

СЪДИЯ:       Секретар: 


