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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 № 423 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 

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

на именното повикване в 11.31 часа  се явиха:……………………………….. 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Г.Б.,  редовно призован, се явява лично. 

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

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

По хода на делото: 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Да се даде ход на делото. 

Юриск.В. – Да се даде ход на делото. 

Предвид редовното призоваване на страните, съдът счита, 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. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Поддържам жалбата. Да се приеме преписката. 

Имам доказателствени искания към ответната страна. Тъй като с писмо №4827-3 е 

отправено искане за съгласие, за какви документи е искано съгласие от  С.Т., В.М. и 

А.К.? От преписката не е ясно за какво те дават съгласието си. Нямам искане за други 

доказателства. 

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

приемете като доказателство по делото административната преписка, както и следните 

документи, които представям: решение № К-4827-7/17.07.2009г. в оригинал, заповед 

№1083/23.06.2009г., заявления №4327/08.06.2009г., които са обсъждани в обжалваното 

решение, приложеното към него разпореждане от 21.11.2008г., документ за 

получаването му на електронна поща, отговора по повод на постъпилото заявление с 

изх.№К-4745/09.06.2009г., документ за изпращането на електронната поща на 

жалбоподателя и документ за удостоверяване получаването му от г-н Б. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Документ №4745/09.06.2009г. да не се приема, 

защото ми беше изпратен на електронната поща неподписан. Документите, които аз 

съм изпращал на ответната страна са на PDF – файл и са подписани. 

Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото цялата преписка 

по издаване на оспорения акт и представените в днешното съдебно заседание писмени 

доказателства.  

Водим от това, съдът  

О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като доказателства по делото: решение № К-4827-7/17.07.2009г.; 

заявление с вх.№К-4827/24.06.2009г.; писмо с изх.№К-4827-1/25.06.2009г.; известие за 
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доставяне до Т.Б. от 02.08.2009г.; заявление с вх.№К-4827-2/03.07.2009г.; писмо с 

вътр.№4827-3/10.07.2009г.; писмо с вътр.№4827-4/15.07.2009г.; писмо с вътр.№4827-

5/15.07.2009г.; писмо с вътр.№4827-6/15.07.2009г.;  известие за доставяне до Т.Б. от 

21.07.2009г.; пощенски плик с клеймо от 04.08.2009г.; оригинал на решение № К-4827-

7/17.07.2009г.; заповед №1083/23.06.2009г.; заявление за достъп до обществена 

информация изх.№К-4327/08.06.2009г.; разпореждане от 21.11.2008г.; документ за 

получено по електронната поща заявление от жалбоподателя; писмо изх.№К-

4745/09.06.2009г.; документ удостоверяващ изпращането по ел.поща на отговор 

изх.№К-4745/09.06.2009г. до жалбоподателя; документ, удостоверяващ получаването 

на писмо изх.№К-4745/09.06.2009г. по ел. поща. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Нямам други искания. Да се приключи делото. 

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

правна страна. Моля да се приключи съдебното дирене. 

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други 

доказателства,  счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Уважаема госпожо съдия, считам, че казаното в 

раздел първи на решението, че искам информация, посочена в работните документи, 

които се изготвят от длъжностните лица в РУСО – Х. е обществена информация, тъй 

като по своя смисъл КСО разглежда обществени отношения в социалното осигуряване 

и другите обществени отношения в пенсионното осигуряване. Така, че тази 

информация представлява за мен обществена информация, тя не е лична информация, 

която касае личния живот на въпросните лица. По т.ІІ от решението за отказ аз не съм 

искал никакви заповеди да ми се предоставят. Самото решение манипулира моето 

искане. Аз съм поискал всички документи работни на лицата, подписали 

разпореждането за отпускане на пенсия, които се изготвят на базата на указанията на 

Управителя на НОИ, заповедите на Директора на РУСО – Х. и други вътрешни 

правила, съобразно които се обработват документите за осигурителен стаж. Аз не съм 

искал да се предоставят никакви заповеди и лични данни от въпросните три лица. 

Юриск.В. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да 

отхвърлите подадената жалба срещу Решение №К-4827-7/17.07.2009г. като 

неоснователна и потвърдите решението като правилно и законосъобразно. Решението е 

издадено при спазване на правилото на чл.37 от ЗДОИ и чл.59 ал.1 от АПК. В хода на 

производството не са допуснати съществени процесуални нарушения. Исканията на 

жалбоподателя нямат характер на обществена информация, както той твърди. 

Въпросните искания, както допълни той, сега се намират в пенсионната му преписка. 

Също така искам да укажа, че пенсионната преписка по искане на жалбподателя може 

да бъде предоставена, за да се запознае с нея, както и, че същият се е запознавал 

многократно с нея и най-вече по повод на съдебните обжалвания на Решението на 

Директора на РУСО – Х., където въпросните документи са приложени. С писмото от 

09.06.2009г. е указано на жалбоподателя, че при заплащане на определена цена 

съгласно тарифата може да му се предостави заверено или незаверено копие на 

електронен образец УП-1 – справка за осигурителния стаж, каквото предполагам, че 

иска жалбоподателят. 

Решението ще бъде постановено в законния срок. 

Заседанието приключи в 11.43 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009г. 

 

 

 СЪДИЯ:     Секретар: 


