
Решение № 2208 от 27.10.2015 г. по адм. д. № 
1797/2015 г. на Административен съд – Варна 

Чл. 146 АПК 
Чл. 146, т. 2 АПК 
Чл. 117, ал. 3 КСО 
Чл. 118, ал. 1 КСО 
Чл. 127 КСО 
Чл. 127, ал. 1 КСО 
Чл. 127, ал. 3 КСО 
Чл. 127, ал. 4 КСО 
Чл. 21, т. 5 КСО 
Чл. 21, ал. 1 КСО 
Чл. 21, ал. 2 КСО 
Чл. 70 КСО 
Чл. 70, ал. 3 КСО 
Чл. 70, ал. 4 КСО 
Чл. 70, ал. 5 КСО 
Чл. 9, ал. 2, т. 2 КСО 
Чл. 21а НПОС 
Чл. 21а, ал. 1 НПОС 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Ширванян 

СЕКРЕТАР: А.Г. 

Съдебното производство е по чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния 
кодекс /АПК/, във вр. с чл. 118, във вр. с чл. 117, ал.1, т.2, б."а" от Кодекса за 
социално осигуряване /КСО/.  

Образувано е по жалба на Г.Х.П. ЕГН ********** *** против Решение № 27 от 
22.05.2015 г., издадено от изпълняващ длъжността Директор ТП на НОИ Варна. С 
оспорения индивидуален административен акт /ИАА/ е отхвърлена жалба на г-жа Г.П. 
против разпореждане № ********** от 18.02.2015 г. на ръководител "ПО" при същата 
администрация, с което на жалбоподателя е отпусната лична пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, считано от 20.11.2014 г. в размер на 610,72 лв.  

Процесното решение е получено от неговия адресат на 27.05.2015г., видно от 
приложеното по делото известие за доставка, а жалбата против него е постъпила при 
ответника на 08.06.2015 г. - в рамките на законово определения 14- дневен срок за 
обжалване. Оспорването е направено от лице с правен интерес против подлежащ на 
съдебно обжалване административен акт, поради което настоящият състав на 
Административен съд гр. Варна приема, че жалбата е редовна и допустима, с оглед на 
което разгледа нейната основателност.  

В жалбата се навеждат твърдения за допуснати нарушения на материалния 
закон при постановяването на акта, които са довели до погрешно изчисляване на 
коефициента, а от там и до неправилно изчисление на осигурителния доход, поради 
което неправилно е определен размерът на отпуснатата пенсия. 1. Конкретно г-жа П. 
сочи, че при изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент не е взета 
предвид вноската на държавата в размер на 12 на сто, поради което намалението е 
извършено в противоречие на чл.127, ал.3 от КСО.; 2. Сочи, че за периодите на 
платените отпуски за временна неработоспособност лицата не подлежат на 
осигуряване в УПФ и за тях не се внасят осигурителни вноски в този фонд, поради 
което доходът от който е изчислено обезщетението, взет предвид при определянето на 
индивидуалния коефициент не следва да се намалява с коефициента по чл.21а, ал.1 от 



НПОС.; 3. Релевира довод, че осигуряването в УПФ е в сила от 01.01.2002 г., от което 
следва, че само за периодите, през които лицата подлежат на осигуряване в УПФ, се 
намалява техния индивидуален коефициент, т.е. само след 01.01.2002 г. следва да се 
намали индивидуалния коефициент. За осигурителният стаж преди 01.01.2002 г., както 
и за периодите на временна неработоспособност след тази дата, следвало да се 
приложи индивидуалния коефициент, преди намаляването му, съгласно разпоредбата 
на чл.127, ал.3 от КСО. 4. Сочи, че от компетентният орган - Директора на ТП на НОИ 
Варна не е взета предвид вноската от 3 % за работа при условията на категориен труд. 
Релевиран е довод, че неправилно е изчислено съотношението при определянето на 
пенсията, като следва да бъде за 2014 г. 5 % към 17,8 %, съгласно чл.127, ал.3 от КСО, 
тъй като са внасяни още 3 % във фонд „Пенсии" и следователно това съотношение 
следва да бъде 5 % към 20,8 %. Жалбоподателката моли съда, след като провери и 
преизчисли правилно ли е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, да 
отмени решението на изпълняващия длъжността Директор на ТП на НОИ Варна и 
преписката да бъде върната на компетентния орган, като се дадат задължителни 
указания по тълкуването и прилагането на закона при определяне размера на 
пенсията.  

В проведено по делото открито съдебно заседание жалбоподателката се 
представлява от адв. Н. К., редовно упълномощен от адв. А.С., който поддържа 
жалбата. Релевират се доводи за неправилно приложение и тълкуване от Директора на 
ТП на НОИ Варна на КСО и НПОС, както и, че неправилно органа е изчислил 
индивидуалния коефициент, както и периода за който да бъде приложен този 
коефициент.  

Ответникът Директор ТП на НОИ- Варна, представляван от ст. инспектор по 
осигуряването в сектор „КРД", отдел „КПК", в ТП на НОИ Варна - И.К., в качеството си 
на орган, издал атакувания индивидуален административен акт, оспорва жалбата. 
Оспорва експертизата по отношение на задачите, като намира, че същите са 
недопустими и незаконосъобразни, поради което моли, съда да не се позовава на 
изготвената по делото ССчЕ. Релевира довод, че размерът на отпусната пенсия на 
жалбоподателката е правилно изчислен, съобразно нормите на КСО и НПОС. 

Съдът, след като се запозна с доводите в жалбата, оспореният административен 
акт и приложените в преписката към него доказателства и извърши проверка за 
наличието на изложените в жалбата основания по арг. от чл. 168, ал.1, във вр. с чл. 
146 от АПК и провери служебно законосъобразността на същия на всички, посочени в 
този текст, основания констатира следното от фактическа страна: 

Като родово и местно компетентен, съдът е сезиран с жалба на процесуално 
легитимирано лице срещу подлежащ на съдебен контрол ИАА, съгласно чл. 118, ал. 1 
КСО, предявена в преклузивния 14-дневен срок за оспорване - за решението по чл. 
117, ал. 3 КСО жалбоподателката е уведомена редовно на датата 27.05.2015 г., видно 
от приложеното по делото известие за доставяне, а правото на жалба е упражнено в 
рамките на срока за оспорване на датата 08.06.2015 г., видно от поставения върху нея 
печат на ТП на НОИ - Варна, където жалбата е изпратена съгласно изискването на чл. 
118, ал. 1 изр. второ КСО. Съвкупно, обсъдените налични положителни процесуални 
предпоставки обуславят извод за допустимост на съдебното производство. 

Производството по отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст е 
започнало въз основа на подадено от Г.П. заявление от 20.01.2015 г. до Директор ТП 
на НОИ Варна. Към заявлението е представила доказателства за осигурителен стаж по 
опис. На жалбоподателката е зачетен осигурителен стаж 28 г. 05 мес. 05 дни от втора 
категория труд, 05 г. 08 мес. 15 дни от трета категория труд, общ осигурителен стаж, 
преобразуван по чл.104 от КСО 41 г. 02 мес. 29 дни. Въз основа на горното с 



Разпореждане № ********** от 18.02.2015 г. на ръководителя на "ПО", на 
жалбоподателката е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер 
на 610, 72 лв. В производство по чл. 117, ал.3 от КСО по обжалване на горното 
разпореждане, директорът на ТП на НОИ - Варна с оспореното решение е отхвърлил 
жалбата против разпореждането, по съображения, че при определянето на ПОСВ е 
взел предвид представените от жалбоподателката доказателства, относно 
осигурителният стаж и доход, както и служебно е събрал данни за изплатени суми от 
обезщетение за временна неработоспособност. Определената ПОСВ е съобразена с 
разпоредбите на чл.70, чл.127, ал.1 и ал.3 от КСО, чл.21а, ал.1 от НПОС.  

По делото е представена административната преписка, която е приета като 
доказателство по делото, а именно: Заявление от 20.01.2015 г. от Г.П., опис на 
осигурителен стаж от 18.02.2015 г., банкова сметка *** Г.П., Декларация от 20.01.2015 
г., Заявление от жалбоподателката, с което изразява съгласието си набраните средства 
по индивидуалната й партида в професионалния пенсионен фонд, представляван от 
пенсионноосигурителното дружество да бъдат прехвърлени във фонд „Пенсии" на 
държавното обществено осигуряване, Резултати от пресмятането на коефициентите по 
пенсията на лицето, Удостоверение №33-00-36/19.01.2015 г. от „Солвей Соди" АД, гр. 
Девня, Удостоверение №33-00-37/19.01.2015 г. от „Солвей Соди" АД, гр. Девня, 
Удостоверение №33-00-118/18.02.2015 г. от „Солвей Соди" АД, гр. Девня, Справка от 
Персоналния регистър на НОИ за осигурителните периоди 01.01.2005 г. - 12.2014 г., 
Справка от регистъра на осигурените лица на НОИ при пенсиониране - обобщени суми 
за осигурители и трудови договори на Г.П. от 24.01.2015 г. и 04.03.2015 г., 
Разпореждане №**********/18.02.2015 г., ведно с известие за доставяне от 
19.03.2015 г., Жалба от 22.04.2015 г. от г-жа П. срещу разпореждането за отпускане на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст по отношение на определения размер пенсия. 
Изложени са мотиви, че г-жа П. е работила повече от 28 г. при условията на втора 
категория труд. Искането на жалбоподателката е Ръководителят на ТП на НОИ Варна 
да изчисли отново коефициентите и показателите за получаване на пенсия, тъй като от 
Разпореждането не става ясно и е неразбираемо как е изчислена пенсията й в размер 
на 610,72 лв. Моли компетентният орган подробно да обясни и представи как е 
изчислена пенсията, какви показатели са взети предвид. Представено е и Решение 
№27/22.05.2015 г. на Директора на ТП на НОИ Варна, ведно с известие за доставяне от 
27.05.2015 г.  

Пред Административен съд гр. Варна са представени от жалбоподателката 
Удостоверение №33-00-38/19.01.2015 г. от „Солвей Соди" АД, гр. Девня, 
Удостоверение №2568/16.12.2014 г. от „Хан Аспарух" АД - гр. Исперих, Удостоверение 
№2569/16.12.2014 г. от „Хан Аспарух" АД - гр. Исперих, Писмо от 08.12.2014 г. от 
„Солвей Соди" АД гр. Девня до г-жа П., Удостоверение №33-00-40/19.01.2015 г. от 
„Солвей Соди" АД - гр. Девня, Удостоверение №33-00-39/19.01.2015 г. от „Солвей 
Соди" АД - гр. Девня.  

С обжалваното решение Директорът на ТП на НОИ Варна е отхвърлил жалбата 
на Г.П. срещу Разпореждане от 18.02.2015 г. на Ръководител „ПО" при ТД на НАП 
Варна, с което й е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 
20.11.2014 г. в размер на 610,72 лв. Мотивите на органа са че съгласно разпоредбата 
на чл.127, ал.3 от КСО индивидуалният коефициент по чл.70 от КСО се намалява на 
базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален 
пенсионен фонд и за фонд „Пенсии" за трета категория труд за лицата, родени преди 
*** г. по ред, определен с акт на Министерски съвет. На основание чл.21а, ал.1 от 
НПОС при определяне на индивидуалния коефициент съгласно чл.70 от КСО на лицата 
по чл.127, ал.1 от КСО осигурителният доход за периода след 31.12.2001 г. се 
намалява с коефициент, представляващ среднопретегленото съотношение между 



размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд 
„Пенсии" за трета категория труд за лицата родени преди *** г. При изчисляване 
размера на пенсията органа е взел предвид текста на разпоредбата на чл.70, ал.3 от 
КСО - при изчисляване на индивидуалния коефициент е взето предвид от дохода на 
лицето върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни 
години от последните 15 г. осигурителен стаж до 01.01.1997 г., като жалбоподателката 
в заявлението си от 20.01.2015 г. е посочила, че желае този период да бъде от 
01.01.1993 г. до 31.12.1995 г. Решаващият орган е приел, че пенсията за ОСВ на Г.П. е 
определена правилно, при съобразяване с разпоредбите на закона и представените 
удостоверителни документи за осигурителен стаж и доход, поради което жалбата 
срещу разпореждането се явява неоснователна, поради което и е потвърдил същото. 

В решението на Директора на ТП на НОИ Варна е посочено, че Разпореждане 
№********** е постановено по протокол №03067/18.02.2015 г., който не е приложен 
с административната преписка.  

По искане на процесуалният представител на жалбоподателя е поискано 
назначаване на ССчЕ, респективно съдът е допуснал назначаване на ССчЕ. 

От заключението на вещото лице /неоспорено от жалбоподателката, но 
оспорено от ответника по отношение на задачите, като недопустими/ се установява, че 
максималният пълен коефициент на г-жа П. по чл.70 от КСО без да се намалява, 
съгласно чл.127, ал.3 от КСО и чл.21а, ал.1 от НПОС е 2,398. Като се намали 
осигурителният доход съгласно чл.127, ал.3 от КСО и със съотношението по чл.21а, 
ал.1 от НПОС се определя Индивидуалният коефициент на пенсията в размер на 2,098. 
Информация за периодите на временна неработоспособност на Г.П. за периода след 
31.12.2001 г., която е използвана при направените изчисления е предоставена от 
жалбоподателката, въз основа на извършени от нея справки чрез ПИК и онлайн 
услугите на електронната страница на НОИ. Като се изключат периодите на временна 
неработоспособност, съгласно чл.9, ал.2, т.2 от КСО, при изчисляване на 
съотношението между размера на вноските за универсален пенсионен фонд и вноските 
за фонд „Пенсии" се получава индивидуален коефициент на пенсия в размер на 2,103. 
Съгласно заключението на вещото лице и поставените задачи общият размер на 
пенсията възлиза в размер на 700,85 лв. 

Между страните по делото няма спор на факти. Спорът е правен и се свежда до 
това, дали правилно осигурителният орган е определил личната пенсия на Г.П. за 
осигурителен стаж и възраст.  

На основание чл. 127, ал. 1 от КСО, в сила от 01.01.2004 г. жалбоподателят като 
лице, родено след 31 декември 1959 г. и осигурено при условията и по реда на част 
първа, е подлежал на задължително осигуряване за допълнителна пенсия в 
универсален пенсионен фонд. При определяне на индивидуалния му коефициент по 
чл. 70 от КСО се прилага ал. 3 на чл. 127 от КСО, която предвижда намаление на 
коефициента на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски 
за универсалния пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" по ред, определен с акт на 
Министерския съвет.  

В разпоредбата на чл. 21а от НПОС е регламентирано, че при определяне на 
индивидуалния коефициент съгласно чл. 70 от КСО на лицата по чл. 127, ал.1 КСО 
осигурителният доход за периода след 31 декември 2001 г., а за лицата по чл. 127, 
ал.4 от КСО осигурителният доход след 31.12.2003 г. се намалява с коефициент, 
представляващ среднопретегленото съотношение между осигурителната вноска за 
допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноската за фонд "Пенсии" за 
съответния период. Среднопретегленото съотношение по ал.1 се намира, като вноската 
за допълнително задължително пенсионно осигуряване се раздели на вноската за фонд 



"Пенсии" за съответния период и получените съотношения се умножат по броя на 
месеците, за които се отнасят. Сборът на получените произведения се разделя на 
общия брой на месеците, включени в периода. 

Съгласно чл. 70, ал. 5 от КСО, индивидуалният коефициент се определя, като 
всяко от съотношенията по ал. 4 се умножава съответно по броя на месеците, за които 
то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на 
месеците, включени в двата периода.  

Спорът е формулиран за следното:  

1. Следва ли за периодите на платените отпуски за временна 
неработоспособност, в които лицата не подлежат на осигуряване в УПФ и за тях не се 
внасят осигурителни вноски в този фонд, доходът от който е изчислено обезщетението, 
взет предвид при определянето на индивидуалния коефициент да се намалява с 
коефициента по чл.21а, ал.1 от НПОС? 

2. При изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент взета ли е 
предвид вноската на държавата в размер на 12 на сто, и намалението е ли извършено 
в противоречие на чл.127, ал.3 от КСО?  

3. След като осигуряването в УПФ е в сила от 01.01.2002 г., следва ли, че само за 
периодите, през които лицата подлежат на осигуряване в УПФ, се намалява техния 
индивидуален коефициент, т.е. само след 01.01.2002 г. ли следва да се намали 
индивидуалния коефициент? За осигурителният стаж преди 01.01.2002 г., както и за 
периодите на временна неработоспособност след тази дата, следва ли да се приложи 
индивидуалния коефициент, преди намаляването му, съгласно разпоредбата на чл.127, 
ал.3 от КСО? 

4. От компетентният орган - Директора на ТП на НОИ Варна взета ли е предвид 
вноската от 3 % за работа при условията на категориен труд? Неправилно ли е 
изчислено съотношението при определянето на пенсията за 2014 г. - 5 % към 17,8 %, 
съгласно чл.127, ал.3 от КСО, доколкото са внасяни още 3 % във фонд „Пенсии" и това 
съотношение не следва ли да бъде 5 % към 20,8 %.? 

1. По първият спорен въпрос жалбоподателката твърди, че за периодите на 
платените отпуски за временна неработоспособност лицата не подлежат на 
осигуряване в УПФ и за тях не се внасят осигурителни вноски в този фонд, поради 
което доходът от който е изчислено обезщетението, взет предвид при определянето на 
индивидуалния коефициент не следва да се намалява с коефициента по чл.21а, ал.1 от 
НПОС.  

На основание чл. 9, ал. 2, т. 2 КСО периодът, през който лицето ползва такъв 
отпуск - на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, се 
зачита за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски и същото не губи 
качеството на осигурено лице, от което следва, че тези неконкретизирани периоди, в 
които жалбоподателката е била временно неработоспособна, не следва да се включват 
в намалението на коефициента по чл.21а, ал.1 от НПОС след 31.12.2001 г. За 
уточнение следва да се отбележи, че както в жалбата, така и в обжалваното решение, 
не са посочени конкретно кои периоди на платен отпуск се има предвид. От 
заключението на вещото лице се установява, че г-жа П. е била в болничен. Вещото 
лице е посочило в експертизата, че за да установи периодите на временна 
неработоспособност на Г.П. за периода след 31.12.2001 г., информацията е била 
предоставена от г-жа П., въз основа на извършени от нея чрез ПИК справки и онлайн 
услугите на електронната страница на НОИ. Съдът не разполага с информация, 
съдържаща се в програмния продукт INTERIK на НОИ, както и с ПИК на г-жа П., за да 
може да провери правилно ли пенсионният орган е изчислил ЛПОСВ на г-жа П.. В 



обжалваното решение, както и в разпореждането, решаващият орган не е приложил 
подробна справка, съгласно която да се установи за процесните периоди, през които 
жалбоподателката е била в болничен, поради временна неработоспособност, 
намален/съответно увеличен ли е коефициента по реда на чл.21а, ал.1 от НПОС, 
предвид на което съдът не може да направи съпоставка с данните, които разполага 
решаващият орган и установеното в експертизата от вещото лице.  

2. По втория въпрос дали при изчисляване на намалението на индивидуалния 
коефициент е взета предвид вноската на държавата в размер на 12 на сто, или 
намалението е извършено в противоречие на чл.127, ал.3 от КСО, съдът констатира, че 
от обжалваното решение не може да се установи дали решаващият орган при 
изчисляване на индивидуалният коефициент по чл. 70 от КСО е намалил на базата на 
съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен 
фонд и за фонд "Пенсии" за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 
1960 г. за периодите, през които са се осигурявали в универсален пенсионен фонд или 
във вр. с чл.21, т.5 от КСО е намалил или увеличил коефициента с 12 %. Вещото лице 
е изчислило коефициента в размер на 2,098 съгласно разпоредбите на чл.21а, ал.1 от 
НПОС вр.чл.70 и чл.127, ал.1 от КСО. В обжалваното решение пенсионният орган е 
посочил, че коефициента по чл.21а, ал.1 от НПОС е 0.205. Установил е, че 
осигурителният доход за периода след 31.12.2001 г. се намалява с коефициент…ведно 
с дохода от който е определено обезщетението й за временна неработоспособност е в 
размер на 188 272,62 лв. Осигурителният доход за периода 01.01.1997 г. до 19.11.2014 
г. е в размер на 169 925,56 лв., като не може да се установи от решението взета ли е 
предвид вноската внасяна от държавата в размер на 12 %. В решението е посочено, че 
осигурителният доход на жалбоподателката за периода 01.01.1997 г. до 31.12.2001 г. е 
в размер на 20 252,83 лв. /8 579,04 лв. + 11 673,79 лв/, като не става ясно от къде е 
получена тази сума. В съдебно заседание проведено на 30.09.2015 г. вещото лице, по 
въпрос на ст. инспектор К., е отговорило, че изчисленията са направени като е 
прибавила 13 %, които са за сметка на държавата. Пенсионният орган, чрез 
процесуалният си представител ст. инспектор К. посочва 13 %, а в жалбата и ССчЕ се 
говори за 12 %, което допълнително внася неясноти по въпроса дали в обжалваното 
решение е взета предвид вноската и в какъв размер.  

3. По отношение третия въпрос, дали само след 01.01.2002 г. следва да се 
намали индивидуалния коефициент, защото осигуряването в УПФ е в сила от 
01.01.2002 г., от което жалбоподателката прави извод, че само за периодите, през 
които лицата подлежат на осигуряване в УПФ, се намалява техния индивидуален 
коефициент, съдът намира, че за осигурителният стаж преди 01.01.2002 г., както и за 
периодите на временна неработоспособност след тази дата, следва да се приложи 
индивидуалния коефициент, преди намаляването му, съгласно разпоредбата на чл.127, 
ал.3 от КСО. В обжалваното решение на пенсионния орган не е посочено как е 
изчислен средно-претегленото съотношение SPK, единствено е посочено, че SPK е 
0,205. От заключението на вещото лице се вижда, че този коефициент е 0,152, посочен 
е реда, по който е изчислен, но не може да се направи съпоставка и да бъде проверено 
дали органа правилно е определил индивидуалния коефициента за приспадане за 
периода след 01.01.2002 г. Липсата на представени от органа на подробни изчисления, 
справки и описание лишава съда от възможността да провери законосъобразността на 
решението. 

4.По отношение на четвъртият спорен въпрос и твърденията в жалбата, че 
компетентният орган - Директора на ТП на НОИ Варна не е взел предвид вноската от 3 
% за работа при условията на категориен труд и че неправилно е изчислено 
съотношението при определянето на пенсията не следва да бъде за 2014 г. 5 % към 
17,8 %, съгласно чл.127, ал.3 от КСО, тъй като са внасяни още 3 % във фонд „Пенсии" 



и това съотношение следва да бъде 5 % към 20,8 %, съдът намира тези твърдения за 
неоснователни. В ССчЕ въпрос 1.2 е „да се изчисли индивидуалният коефициент по 
чл.70 от КСО, намален съгласно чл.127, ал.3 от КСО и чл.21а от НПОС, като 
осигурителният доход за периода след 31.12.2001 г. се намали на базата на 
съотношение между размера на вноските в универсален фонд и вноски във фонд 
„Пенсии" за родените преди *** г. и за периода след 31.12.2008 г. към размера на 
вноската по чл.6, ал.1, б."а" - 17.8…" Жалбоподателката Г.П. не попада под 
разпоредбата на чл.6, ал.1, б."а" от КСО, която касае родените преди 1 януари 1960 г., 
а жалбоподателката е родена на *** г., което е след 31.12.1959 г., поради което 
следва да намери приложение разпоредбата на чл.6, ал.2, б."а" от КСО. Но в 
цитираната разпоредба не е посочен показател в размер на 20,8, както претендира 
жалбоподателката, а е посочен показател за работещите при условията на I или II 
категория труд 15,8 на сто. В обжалваното решение не е посочено коя разпоредба е 
взел под внимание органа при изчисляване ЛПОСВ на Г.П..  

Процесуалният представител на ответника е оспорил експертизата като 
недопустима. Твърди, че преди да бъде назначена ССчЕ съдът не е взел под внимание 
становището на ответника изразено в Становище вх.№14936/15.09.2015 г. В 
цитираното становище се твърди, че правилата, по които се отпуска, съответно 
изчислява размера на пенсията са нормативно определени от законодателя. Въпросите 
към вещото лице следва да бъдат съобразени с разпоредбите на КСО, НПОС. От 
изложеното и по приложените доказателства по делото може да се направи обоснован 
извод, че от ответника не са посочили по какъв начин е изчислена ЛПОСВ на 
жалбоподателката. Не е изразено становище по експертизата, дали определения 
размер на пенсия не е правилен, съответно индивидуалният коефициент е 
завишен/занижен в нарушение на действащото законодателство. В обжалваното 
решение и изразените становища се цитират правните норми, начините по които 
следва да бъде изчислено, но без конкретните факти да бъдат съотнесени към 
правната норма, поради което не може да бъде извършена проверка на пенсионният 
орган за законосъобразност на решението.  

По делото са представени „резултати от пресмятането на коефициентите по 
пенсията" на Г.П., в която са посочени единствено брутно трудово възнаграждение за 
какъв период от време е изчислено и в какъв размер е /като посоченият от органа 
размер за периода 01.01.1993 г. до 31.12.1995 г. съвпада с определения от вещото 
лице/, посочен е брутен осигурителен доход за базисния период в размер на 169929, 
56 лв., като същият е намален от 188272,62 лв. Посочено е базисния период от кои 
периоди се състои, като е определено и базисно средно месечно възнаграждение в 
размер на 732,80 лв. В представения по делото „пресмятане на коефициентите на 
пенсията на Г.П." е извършено очертаване с молив, поставяни са наклонени черти 
върху определени суми, вероятно от компетентният орган, но само формално са 
посочени цифри, периоди, без да е разяснено за заявителката, както и за съда, коя 
сума от къде се получава, за кой период е, защо е именно такава, кои години са взети 
като осигурителен стаж. Документа не е подписан, не е посочено кое лице го е 
изготвило, поради което не може да бъде кредитиран от съда и ответника да се ползва 
от него. В представеното Разпореждане от 18.02.2015 г. са посочени зачетеният 
осигуретилен стаж от II и III категория труд, общото трудово възнаграждение, 
индивидуалния коефициент в размер на 1,993 като не е посочено как е получен и кои 
стойности са взети предвид, посочени са също и средномесечния осигурителен доход 
за страната за 11.2013 г. - 10.2014 г., доход за изчисляване размера на пенсията, 
проценти осигурителен стаж, действително механизмът на изчисление е сложен, но от 
цитираните показатели и цифри не става ясно по категоричен и ясен начин на лицата, 
които искат да се запознаят с документа как реално са направени самите изчисления, 



какви показатели са взети, кои периоди на осигуряване, липсват данни за начина, по 
който е извършено изчисляването.  

Съдът е в невъзможност да определи дали законосъобразно са определени 
коефициентът, представляващ среднопретегленото съотношение между размерите на 
осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" за трета 
категория труд, за лицата, родени след *** г. /във връзка с чл. 127 от КСО/, 
респективно индивидуалният коефициент по чл. 70, ал. 3, 4 и 5 от КСО. Използваните 
показатели, съответно цифровите им измерения дали са определени в съответствие с 
цитираните разпоредби, по алгоритъм, съответстващ на регламентирания ред за 
изчисляване на пенсията. Не може да се установи дали са взети предвид особените 
характеристики на разглеждания случай и правилно ли са отнесени към съответните 
хипотезиси на приложимите правни норми.  

Съдът служебно констатира, че Решение № 27/22.05.2015 г. на Директора на ТП 
на НОИ гр.Варна, както и потвърденото с него Разпореждане от 18.02.2015 г. на 
Ръководителя на "ПО" при ТП на НОИ гр. Варна, не са издадени в съответната форма- 
чл. 146, т. 2 от АПК, в нарушение на административнопроизводствените правила, като 
при определяне размера на индивидуалният коефициент на лицето и размера на 
месечната пенсия, съдът не може да установи съобразени ли са с разпоредбите на чл. 
70, ал. 4 и ал. 5 от КСО и чл. 127, ал. 1 и ал. 3 от КСО и чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от КСО от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Посочени са само крайните резултати, 
без да е посочено по какъв начин са получени съответните коефициенти. 

Оспорените административни актове не съдържат справка, показваща начина на 
изчисление на спорния коефициент по реда на чл. 21а, ал. 1 НПОС и оттам - на 
размера на осигурителния доход след 31.12.2001 г. Оспореното решението по чл. 117, 
ал. 3 от КСО и разпореждането са издадени при съществено нарушение на 
административнопроизводственото правило за излагане на обосноваващите ги 
фактически съображения, което е пречка за съда да упражни съдебен контрол за 
законосъобразност. 

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, съдът 

РЕШИ: 

ОТМЕНЯ по жалба на Г.Х.П., с ЕГН **********, с адрес ***, Решение № 27 от 
22.05.2015 година на изпълняващ длъжността Директор на териториално поделение на 
НОИ Варна, с което е потвърдено разпореждане с № ********** от 18.02.2015 година, 
издадено от ръководител „ПО" в ТД на НОИ Варна 

ИЗПРАЩА на административния орган преписката за ново произнасяне при 
съобразяване на дадените му задължителни указания по тълкуването и прилагането на 
закона. 

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния 
административен съд, в 14-дневен срок от получаването му.  


