РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И
КОНКУРСИТЕ ПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 15.01.2019 г.
Р-9. ОТНОСНО: Обсъждане разпоредбата на чл. 181, ал. 4, т. 6 от ЗСВ.
КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Р Е Ш И:
9.1. Приема принципно решение относно удостоверяване на стаж по чл.
164 от ЗСВ за целите на конкурсите по реда на чл. 176, ал. 2 от ЗСВ:
За стаж по чл. 164 от ЗСВ на самоосигуряващите се лица (адвокати,
нотариуси, частни съдебни изпълнители и др.) се зачита периода, през
който същите са упражнявали професията, удостоверен с приложена по
реда на чл. 181, ал. 4, т. 6 от ЗСВ осигурителна книжка или удостоверение
от НОИ за осигурителен стаж, издадено въз основа на данните за
внесените дължими осигурителни вноски.
Мотиви: Съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗСВ в конкурс за първоначално
назначаване може да участва лице, което отговаря на изискването на чл.
162 от ЗСВ и има стажа по чл. 164 от ЗСВ за длъжността, за която е
обявен конкурса. За доказване на съответния стаж, разпоредбата на чл.
181, ал. 4, т. 6 от ЗСВ предвижда представяне на нотариално заверено
копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг
документ. По отношение на лицата упражняващи адвокатска професия е
налице практическо затруднение при зачитане на стажа им за участие в
конкурсите по реда на чл. 176, ал. 2 от ЗСВ, а именно доказването на
неговата продължителност. В този смисъл, представяне на
удостоверение от съответната адвокатска колегия дава информация
относно правото на лицето да упражнява тази дейност, съгласно чл. 149,
ал. 2 от Закона за адвокатурата, но не удостоверява реалното й
осъществяване. Адвокатът е лице упражняващо свободна професия и за
него, съгласно чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, от деня на
започване на трудовата дейност възниква задължение за осигуряване
като самоосигуряващо се лице. Доколкото адвокатската дейност е
възмездна, а получените доходи служат като основание за начисляване и
внасяне на осигурителни вноски, именно наличието на последните
доказват реално осъществяване на дейност. За да бъде зачетен стажът
по чл. 164 от ЗСВ на такова лице за целите на конкурсите за
първоначално назначаване, следва да се докаже периода, през който
същото е упражнявало професията, чрез удостоверяване на

осигурителния стаж с осигурителна книжка, в която е посочено
времето, през което лицето е било осигурено и доходът върху който са
внесени или дължали осигурителните вноски, а за времето след
21.12.2006г. и въз основа на данните за внесените дължими осигурителни
вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ,
съгласно чл. 41, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Аргументи в тази насока могат да се извлекат и от наличната съдебна
практика на Върховния административен съд по аналогични въпроси
/Решение № 5332/09.05.2016г. на ВАС по адм.дело № 5676/2015г. III
отделение, потвърдено с Решение №10273/04.10.2016г. на ВАС,
Петчленен състав, по адм.дело №7665/2016г,. Решение № 639/20.01.2016г.
на ВАС по адм.дело № 6915/2015г. III отделение, потвърдено с Решение
№6608/03.06.2016г. на ВАС, Петчленен състав, по адм.дело №7665/2016г./
9.2. Решението да се публикува на интернет-страницата на Висшия
съдебен съвет.
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