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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 08.12.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  

проведено на осми декември две хиляди и девета година в състав:  
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА - ГРОЗЕВА 

                                                     
 

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

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

сложи за разглеждане адм. дело № 409 по описа за  2009 година……...……. 

докладвано от съдия Кремена Костова -  Грозева…....….……………………. 

на именното повикване в 10.00 часа  се явиха:………………….….………… 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно уведомен от предходното съдебно 

заседание,  се явява лично.  

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РУСО-Х., редовно уведомен от предходното 

съдебно заседание, не се явява и не се представлява. 

Съдът докладва постъпила молба с вх.№5120/07.12.2009г. от Директора на 

РУ”СО”, с която същият моли да се отложи съдебното заседание за 08.12.2009г. по 

настоящото дело, поради заболяване на юриск.В. – процесуален представител на 

ответника. Към молбата е приложено копие на болничен лист №1775451/07.12.2009г.  

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.М.Т., редовно призован, се явява лично. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С. – Считам, че направеното искане за отлагане на 

делото е неоснователно. Няма данни за невъзможност да се яви в съдебно заседание 

Директора на РУ”СО” – Х. Да се даде ход на делото.  

Съдът намира, възражението на жалбоподателя за основателно, тъй като данни 

по отношение невъзможност за явяване за днешното съдебно заседание ответникът 

представя и удостоверява само по отношение на своя процесуален представител – 

юриск.В., но не и по отношение за невъзможност за явяване на Директора на РУ”СО” – 

Х., поради което  

О П Р Е Д Е Л И : 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С. – Нямам искания преди разпита на вещото лице. Да 

се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице. 

Съдът пристъпи към снемане самоличността и разпит на вещото лице. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.М.Т. - /Снета самоличност/. Предупреден за отговорността 

по чл.291 от НК. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.М.Т. – Представил съм заключение по делото,  като съм 

работил съгласно поставената задача и го поддържам изцяло. Поставената задача, която 

уважаемия съд ми е възложил е да проверя съгласно документите приложени в делото и 

преписката, събрана в пенсионния орган, въз основа на което е отпусната пенсията на 

жалбоподателя, правилно ли е бил изчислен индивидуалния коефициент на пенсионера. 

В констативната част на заключението, в т.1 съм определил и дал осигурителния стаж, 

който съгласно чл.104 КЗОО е превърнат от ІІ към ІІІ категория труд и всичкия стаж е 

уеднаквен за да може да бъдат приложени правилата за пенсиониране – стажа е 49г. и 

07 месеца. Аз започвам от момента на проверката, която трябваше да направя за 
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изчисляването на коефициента. Коефициента се проверява и изчислява по този начин, 

защото без стажа аз няма как да работя. Съгласно документите, имаме на два пъти 

представени база данни и общо брутно трудово възнаграждение, което служи за база за 

изчисляване на коефициента. Веднъж имаме представени документи от 26.04.1988г. до 

02.05.1991г., където общо брутното трудово възнаграждение е 25 111лв. и втори път е 

взет друг осигурителен доход, който е за периода от 21.03.1983г. до 15.09.1986г. Там 

осигурителния доход е 16 434 лв., като този доход е базата и в момента жалбоподателят 

получава пенсията си на база на този доход, в резултат на което за да се изчисли 

индивидуалния коефициент общото брутно трудово възнаграждение за периода от 

01.01.1997г. до 03.03.1998г. е 2 272,16 лв. На основание чл.70 от КСО размерът на 

пенсията се изчислява въз основа на представените документи  за осигурителен доход, 

които жалбоподателят в резултат на тези УП-та, които са описани подробно в 

заключението, представя и се взема този осигурителен доход. Аз казвам методиката и 

начина на изчисляване.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С. – Базисния период, от който се взема изчисляването 

на индивидуалния коефициент имам период от 01.01.1997г. до 03.03.1998г. – една 

година, два месеца и един ден. В този период имам втори допълнителен договор, в 

който съм работил като тютюнопроизводител. Този втори договор осигуровка няма, но 

при изчисляването на индивидуалния коефициент трябва да бъде включен. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.М.Т. – Въпреки, че не ми е било поставено като задача да 

работя по този въпрос, който жалбоподателят поставя тук, този доход, който със 

служебната бележка, намираща се в делото /представена от “Х.”БТ/ е преди 2000 

година и той съгласно изискванията и изчисляването не се включва и доходите по 

основното трудово възнаграждение. Вие същевременно тогава сте били и по основно 

трудово възнаграждение. Така че и всички решения на правораздавателните органи на 

съда преди това го третират това нещо, така че и в случая и аз проверявайки нещата, 

този доход не е взет в предвид. Тук аз направих проверка на компютърното изчисление 

на НОИ, съгласно документите при моето ръчно изчисление им установих даже и 

разлика. В случая Вие имате намаление на коефициента, който те са Ви дали. Този 

доход не се включва в изчисляването на коефициента.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С. – Не се включва, но в този период аз съм работил. За 

мен вещото лице взема тия 120лв. за други работи. По този въпрос трябва да се изкаже 

съда и всички институции, за да мога да си потърся правата си пред европейския съд.  

Съдът предупреди жалбоподателя, че при следващо нарушаване на реда в 

съдебната зала, ще му бъда наложена глоба. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С. – Аз не съм имал въпрос и не съм искал отговор. 

Нямам въпроси към вещото лице. Това  заключение на вещото лице не служи за нищо. 

Това е ограбване на таксата, която съм платил. 

Съдът намира, че следва да приобщи към доказателствения материал по делото 

заключението на вещото лице Д.М.Т., поради което 

    О П Р Е Д Е Л И :  

ПРИЕМА заключението на вещото лице Д.М.Т. На същото да се изплати 

възнаграждение в размер на внесения депозит – 120 лв. – изд./РКО/.  

В съдебно заседание вещото лице представя справка-декларация по чл.29, ал.2 и 

чл.31, ал.2 от Наредба №1/2008г. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С. – Ще посоча и други доказателства. Уважаема 

госпожо председател, моля да бъде разгледано образуваното административно дело 

№409/2009г. на АС – Х. в съдебно заседание, защото се прави опит да се прикрият 

законни неща, които нарушават законните ми права. Искам да бъдат приложени 

адм.дело №461/13.05.2004г. на ОС – Х., адм.дело №1563/28.12.2004г. на ОС – Х., 
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адм.дело №245/09.02.2006г. по описа на ОС – Х., адм.дело №99/11.05.2006г. на ОС – Х., 

защото административно дело № 409/2009г. по описа на АС – Х. е образувано на 

основание чл.118, ал.1 от КСО, където жалбата от мен с вх.№Ж-34-2/23.07.2009г. 

против решението на Ръководителя на ТП на НОИ – гр.Х., заедно с преписката в съда е 

представена в законния срок. По така образуваното дело се правят опити за спиране и 

неразглеждане на законните ми основания и оправдаване корупционните практики на 

Директора на РУ”СО” – Х. – г-н Н.В.М. За целта ще посочвам факти, съдържащи се в 

пенсионната преписка. Първо - за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст по закона по Постановление на МС №263/2000г. в ДВ, бр.58/10.10.2000г. съм 

придобил право на пенсия на 16.06.2002г. В този период четири пъти незаконно не са 

приемани заявленията и документи за пенсиониране от администрацията на РУ”СО” – 

Х., ръководена от Директора - г-н М. Има и други незаконни своеволия в пенсионната 

преписка, които мога да посоча в съдебно заседание, но не ми се разрешава да говоря 

от съдебната власт. След продължително ходене и молби към оторизираните органи на 

РБългария, мълчаливо се приеха документите и беше отпусната лична пенсия за 

осигурителен стаж и възраст от 16.06.2000г. пожизнено по §4, ал.3 на КСО. Второ - от 

средствата за масова информация аз - пенсионерът С.К.С. научавам, че се изменя или 

отменя разпореждането на пенсията може да се осъществи по чл.99, ал.1 от КСО. 

Документи, които са се гледали по делата са казали, че нямам застраховки. Ето 

представям удостоверение, което удостоверява, че съм притежавал застраховка за срок 

от пет години и служебна бележка, че съм бил регистриран като безработен в “Бюрото 

по труда” – Д. Вие просто ме елиминирате и си съчинявате. 

Поради нарушаване реда в съдебната зала, съдът намира, че следва на 

жалбоподателя С.К.С. да бъде наложена глоба в размер на 50лв., поради което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

На основание чл.89, ал.1 от ГПК НАЛАГА глоба в размер на 50лв. на 

жалбоподателя С.К.С.  

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред АС – 

Хасково. 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените 

в днешно съдебно заседание от жалбоподателя удостоверение №44/11.03.1999г. на 

“Държавен застрахователен институт – ДЗИ” ЕАД – агенция Д. и  служебна бележка 

изх.№1879/11.10.2004г. По отношение на доказателственото искане за прилагане по 

настоящото дело на административните дела, посочени от жалбоподателя, съдът 

намира, че по пенсионната преписка на жалбоподателя са приложени като 

доказателства окончателните съдебни актове постановени по посочените дела, с оглед 

на което съдът намира направеното искане за неоснователно.  

Водим от горното, съдът 

                                                О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като доказателства по делото удостоверение №44/11.03.1999г. на 

“Държавен застрахователен институт – ДЗИ” ЕАД – агенция Д. и  служебна бележка 

изх.№1879/11.10.2004г. в оригинал.        

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за прилагане на адм.дело 

№461/13.05.2004г. на ОС – Х., адм.дело №1563/28.12.2004г. на ОС – Х., адм.дело 

№245/09.02.2006г. по описа на ОС – Х., адм.дело №99/11.05.2006г. на ОС – Х.     

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С. – Нямам други искания.                                                                                

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

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

    О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 
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ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С. – Доходът, от който се изчислява пенсията се 

определя, като следно-месечния осигурителен доход за страната за 12 календарни 

месеца за отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент, съгласно 

което съм приложил документа, когато съм бил безработен. Съгласно чл.47, ал.3 от 

Наредбата, определяне размера на пенсията съгласно чл.70 от КСО по условията на 

Международен договор в областта на социалното осигуряване предвижда отпускане по 

т.2 за квалифицирани работници и технически сътрудници, специалисти със средно 

образование или със специална правоспособност – една и половина минимална работна 

заплата. Доказателствата са в пенсионната преписка, но не са разгледани. Разпоредбата 

на ал.3 се прилага при международни договори, които е възприет принципа на 

интеграцията. Тези международни норми, с които са нарушени или застрашени права 

или законни интереси на гражданина, то не само в съдебното сфера, са предимство на 

индивидуалните права на гражданите. В Конституцията на РБългария индивидуалните 

права имат преднина. Ако се проследят разпоредбите на основния закон с лекота ще се 

установи, че в него е възприет като първенствуващ принципът на закрепване и защита 

на индивидуалните права на човека и гражданина. Принципът, според който основните 

човешки права и свободи принадлежат на  личността и е възприето от българската 

конституция в съответствие със съвременното позитивно международно право. Това е в 

този период, когато съм бил безработен – заплата и половина не ми се дава. Фактически 

моето образование се изолира. Пращат ме в групата на основното образование. Затова 

съм искал да дам заявления, обаче два часа и половина снова от горе до долу, до 

Директора, обаче не ми дават да дам заявления. Искам от началото да проследите това 

мое становище, защото аз от 2002г. вижте колко много материали съм натрупал в 

преписката. Съдът не иска да ми обърне внимание. Четири дела водих за това нещо и 

съдът не ми обръща внимание. Актът както е неписан не се дава възможност аз да 

оспорвам нещата.    

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.  

Заседанието приключи в 10.25 часа. 

Протоколът се изготви на 08.12.2009г. 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 

 


