
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№55 

 

гр. Перник, 27.03.2012 г. 

 

Административен съд - Перник, в закрито съдебно заседание на двадесет и 

седми март през две хиляди и дванадесета година в състав: 

 

                          СЪДИЯ: СЛАВА ГЕОРГИЕВА 

 

като разгледа докладваното от съдия ГЕОРГИЕВА  административно дело № 78 

по описа на съда за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 118 от Кодекса за социално 

осигуряване /КСО/. 

 

Образувано е по постъпила в Административен съд - Перник административна 

преписка с вх. №609/07.03.2011 изпратена от Районно управление „Социално 

осигуряване” – Перник, с приложена в нея жалба от  В.Г.С. *** срещу решение № 

********** от 10.02.2012г. на Директор на Териториално поделение (ТП) на 

Национален осигурителен институт (НОИ)/ Районно управление (РУ) „Социално 

осигуряване” (СО)–Перник. С обжалваното решение е отхвърлена жалба от В.Г.С. 

срещу разпореждане № ********** на длъжностно лице по пенсионно осигуряване от 

дата 22.12.2011 г..  

След извършена служебна проверка за редовност и допустимост на оспорването, 

Административен съд - Перник констатира, че жалбата е недопустима, тъй като е 

подадена след изтичане на срока за обжалване по чл. 118, ал. 1 от КСО, съгласно които 

административните актове могат да бъдат оспорени в 14-дневен срок от получаването 

им.  

Видно от данните по делото решение № ********** от 10.02.2012г. на Директор 

на ТП на НОИ/ РУ„СО”–Перник е получено от жалбоподателката на 14.02.2012г., а 

жалбата против него е подадена на 01.03.2012г.. Съгласно  чл. 118, ал. 1 от Кодекса за 

социално осигуряване (КСО), решението на ръководителя на териториалното 

поделение на Националния осигурителен институт може да се обжалва в 14-дневен 

срок от получаването му пред административния съд. Срокът за обжалване е 

преклузивен и ако правото на жалба не бъде упражнено до неговото изтичане, то се 

погасява, а подадената такава след изтичането на законоустановеният срок е 

недопустима за разглеждане. 

От приложена по делото обратна разписка от известие за доставяне № 

2100013015731 е видно, че атакуваният административен акт – решение № ********** 

от 10.02.2012г. на Директор на ТП на НОИ/РУ„СО”–Перник е получено лично от 

жалбоподателката на 14.02.2012г.. Жалбата против него е подадена на 01.03.2012г., 

видно от приложен по делото пощенски плик с клеймо от дата-01.03.2012г., разписка и 

фискален касов бон от същата дата,  т.е. два дни  след изтичане на 14-дневния срок за 

обжалване, който  е изтекъл на  28.02.2012 г., вторник, работен ден. 

С оглед на изложеното е налице  процесуална пречка за разглеждане на жалбата, 

защото жалбата е просрочена, като подадена  след изтичане на срока по  чл. 118, ал. 1 
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от КСО и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде 

прекратено.  

По изложените съображения и на основание чл. 159, ал. 1, т. 5 от АПК, 

Административен съд – Перник 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.С. *** срещу решение № 

********** от 10.02.2012 г. на Директор на ТП на НОИ/РУ”СО”– Перник. 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 78 по описа на съда 

за 2012г.. 

Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен 

административен съд на Република България в 7-дневен срок от  неговото съобщаване 

на страните. 

 

 

 

 

СЪДИЯ:/П/ 

 

apis://NORM|2016|8|118|/

