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П Р О Т О К О Л 
Гр.Хасково, 17.09.2009 г. 

 

 

Хасковският административен съд ……. в публично съдебно 
заседание, проведено на седемнадесети септември две хиляди и 
девета година в състав: 
 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 
       
При участието на секретаря Й.П.………………………… 
и прокурора:………………………………………………………………… 
сложи за разглеждане  адм. дело № 171 по описа за 2009 г…………… 
докладвано от съдия Василка Желева ………………………………….. 
на именното повикване в 10.00 часа се явиха : 
 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ А.Т.У., редовно уведомен, се явява адв.П., редовно 

упълномощена по делото. 

ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА РУ”СО” – Х., редовно уведомен, се явява 

юриск.В., редовно упълномощена по делото. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.М.К., редовно призована, се явява лично.  

По хода на делото: 

Адв.П.– Да се даде ход на делото. 

Юриск.В. – Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, 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. 

В указания от съда срок е депозирано заключението на вещото лице. 

Адв.П.– Нямам искания преди разпита на вещото лице. Моля да се пристъпи 

към разпит на вещото лице. 

Юриск.В. – Нямам искания преди разпита на вещото лице. Моля да се 

пристъпи към разпит на вещото лице. 

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на вещото лице. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.М.К. – 60г., българска гражданка, омъжена, неосъждана, 

без родство със страните. Предупредена за отговорността по чл.291 от НК. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.К. – Представила съм заключение, съобразено със 

задачата, която съдът ми е поставил. Поддържам изцяло представеното заключение. 

СЪДЪТ – На стр.3 от Заключението при рекапитулацията под първата черта 

как сте извършили изчисленията? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.КРЪСТЕВА – Сборът от годините прави 45 години 20 

месеца и 50 дни. 50-те дни са 1 месец и остават 20 дни. Месеците стават 21. От тези 

21 месеца делено на 12 месеца /1 година/, да трябва да стане 46 години, техническа 

грешка е, но това не променя крайния резултат.  

СЪДЪТ – От къде идва остатъкът при констатациите 7 месеца и 18 дни? 
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 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.К. – Тъй като задачата ми е поставена “да се провери и 

преизчисли стажа от 11.05.1979г. до 12.10.1987г.”, а реално положеният стаж  е за 

периода от 12.10.1987г. до 01.06.1988г., тъй като съм спазила изискването на съда, 

тези 7 месеца и 18 дни остават непотърсени от никого, затова съм ги прибавила и 

преизчислила. Този стаж  е положен, отразен е в заявлението и в документите, които 

го доказват, но понеже жалбоподателят не го е поискал и съдът не ми го е посочил за 

преизчисление, ако не го направя остава непотърсен. 

Адв.П.– Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. 

Юриск.В. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. 

Съдът счита, че следва да приеме заключението на вещото лице като 

доказателство по делото, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
ПРИЕМА заключението на вещото лице. На същото да се изплати 

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

Адв.П.– Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от 

фактическа и правна страна, да се приключи. 

Юриск.В. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за 

изяснено от фактическа и правна страна, да се приключи. 

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

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

което  

О П Р Е Д Е Л И : 
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

Адв.П.– Уважаеми административен  съдия, моля да уважите жалбата така, 

както е предявена, като присъдите изцяло направените разноски. Представям 

писмена защита с екземпляр за ответната страна заедно с Решение №409/11.01.2008г. 

по адм.дело №8567/2007г. на ВАС по сходен случай. 

Юриск.ВЪРБАНОВА – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите 

решение, с което да отхвърлите като неоснователна жалбата на А.Т.У. против 

Решение №10/30.03.2009г. на Директора на РУ “СО” – Х. и да потвърдите същото 

като правилно и законосъобразно. Моля за разноските по делото, представляващи 

юрисконсултско възнаграждение. Представям писмена защита с екземпляр за 

пълномощника на жалбоподателя, като прилагам за сведение и указания за 

прилагането на КСО.  

Решението ще бъде изготвено в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 10.09 часа. 

Протоколът се изготви на 17.09.2009г. 

 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 


