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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 17.09.2009 година 
 
Хасковският административен съд ……… …..в публично съдебно 
заседание  проведено  на седемнадесети септември две хиляди и девета 
година в състав:  
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА - ГРОЗЕВА 
                                                     

 
При участието на секретаря: Й. П...………….....………………. 
и прокурора: ..…………………………….…….…..……………………….….. 
сложи за разглеждане адм. дело № 199  по описа за  2009 година…………. 
докладвано от  съдия Кремена Костова -  Грозева…....………………………. 
на именното повикване в 14.00 часа  се явиха:……………………………….. 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т. Г. Б., редовно призован, се явява лично. 
ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА РУ”СО” - Х., редовно призован, се явява 

юриск.В., редовно упълномощена по делото. 
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.М. Т., редовно призован, се явява лично.  
Съдът докладва жалба от Т. Г. Б. с вх.№ 3358/16.09.2009 година, с която изразява 

становище за неблагонадеждност на съдията-докладчик по делото изразяващо се в 
следното: на 02.06.2009г. съдията е формулирал задача на вещо лице, застъпваща 
позиция, аналогична на ответника по делото и в негова подкрепа. На 02.07.2009г. 
съдията- докладчик е формулирал друга задача, изключвайки от формулировката 
определени думи. На 20.07.2009г. докладчикът формулира друга задача, посочена в 
самата призовка на вещото лице, ведно с тази от 02.07.2009г., което било в разрез с 
протокола от заседанието от 02.07.2009г. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т. Б. – Поддържам жалбата си с искане за отвод на съда. 
Няма да соча други доказателства за пристрастност на съдията. 

Мл.юриск.В. – Възразявам срещу така подадената жалба. Считам, че задачата е 
обективно формулирана и че не са налице основания за пристрастност на съдията по 
делото. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т. Б. – Госпожо съдия, искам ответната страна да поясни 
откъде вижда безпристрастност на съдията по делото? 

Съдът указва на жалбоподателя, че в момента той трябва да докаже твърдението 
си за недобросъвестност и пристрастност на съдията.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т. Б. – Много е важно, че когато се заема позиция, която е 
изразена от ответната страна и неговия представител директора на РУСО – Х., т.е. 
превръщането на стажа от І в ІІІ категория. Това е очевидна позиция, която се оказва, 
че Вие като съдия сте застъпили тяхната теза. Аз в заседанието от 02.07.2009г. исках да 
се формулира текста „да се преизчисли пенсията съобразно новопредставените 
документи”. Там не се визира каква е категорията на трудовия стаж. Нека вещото лице 
съобразно закона да прецени, но Вие сте му поставили друга задача на 20.07.2009г., 
което аз не знам как е станало, тъй като вчера проверих делото и такова определение на 
съда не видях. Добавена е тезата, изложена в поставената задача на вещото лице от 
02.06.2009г. Не съм съгласен с точка 1, че стажът трябва да се превърне от първа в 
трета категория. 
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 Съдът, видно от данните по делото с определение от съдебно заседание от 
02.07.2009г., е назначил съдебно-счетоводна експертиза със задача да се преизчисли 
стажа на база подадено заявление за преизчисляване на пенсия с вх.№ МП – 
16558/30.09.2008 година, като се приравни стажа от І към ІІІ категория и да се посочи 
общия осигурителен стаж. Експертизата е назначена по искане на жалбоподателя. Със 
заявление вх.№2254/18.06.2009г., жалбоподателят възразява срещу поставената задача, 
като излага мотиви в документа. Със заявление вх.№ 2258/19.06.2009г. до Председателя 
на Административен съд – Х. и във връзка с извършена “корекция” на задачата на 
вещото лице определена в съдебно заседание от 02.06.2009г., жалбоподателят прави 
искане за коригиране на поставената задача. В съдебното заседание от 02.07.2009г. и по 
повод на жалба срещу съдията – докладчик, където първоначално е поискан отвод на 
същия е дадена възможност на жалбоподателя  отново да формира конкретна задача на 
вещото лице. Подадената жалба за отвод не е поддържана към дата 02.07.2009г. С оглед 
дадената от съда възможност, жалбоподателят е реализирал правото си да уточни 
задачата, която е коригирана по следния начин: да се извърши преизчисляване на 
пенсията на жалбоподателя по заявление с вх.№МП – 16558/30.09.2008г., като се 
отчитат и приложените нови документи за  допълнителен трудов стаж. По същата няма 
възражение след това. С така претендираната промяна  в задачата от 20.07.2009 година, 
заместващия в отсъствието на съдията-докладчик – съдия В.Ж. единствено е 
резолирала в закрито заседание освобождаване на вещо лице Е.Г., с оглед негова молба 
вх.№ 2619/20.07.2009 г. и е определила ново вещо лице Д.М. Т., който по настоящем е 
представил и заключение, включващо следните задачи: т.1 – да преизчисли стажа на 
база подадено заявление за преизчисляване на пенсия вх.№ МП – 16558/30.09.2008г., 
като се приравни стажа от І към ІІІ категория и да се посочи общия осигурителен стаж. 
Отчетено е и коригирането на задачата на вещото лице от съдебно заседание от 02.07. 
по следния начин: да се извърши преизчисляване на пенсията на жалбоподателя по 
заявлението от 30.09.2008г., като се отчитат и приложените нови документи за 
допълнителен стаж. При тези обстоятелства съдът намира искането за отвод: първо – за 
просрочено, с оглед предходна подадена молба към заседанието на 02.07.2009г. Второ – 
с оглед голословните твърдения за пристрастност на съдията, недоказани от 
жалбоподателя, искането се явява и неоснователно и не следва да бъде уважено, 
предвид на което съдът 

О П Р Е Д Е Л И : 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за отвод на съдията. 

Определението НЕ ПОДЛЕЖИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБЖАЛВАНЕ. 
В случай, че жалбоподателят прецени, че се нарушават процесуалните му права 

има възможност  при евентуално неблагоприятен резултат с крайния съдебен акт да 
подаде касационна жалба по реда на касационното обжалване на решенията, 
предвидени в АПК. 

Съдът предупреждава жалбоподателя, че при всяко негово следващо действие, 
несъобразено с процесуалните закони на страната, същото ще се смята за злоупотреба с 
процесуалните му права, за които същият носи отговорност в предвидените случаи в 
ГПК, приложим съобразно чл.144 от АПК. 

С оглед редовното уведомяване на страните и редовното призоваване на вещото 
лице, съдът  

О П Р Е Д Е Л И : 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Аз съм против даване ход на делото. Вие не ме 

попитахте дали трябва да се даде ход на делото. В края на краищата тук става дума за 
сблъсък на два интереса. 
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Съдът указва на жалбоподателя, че е приел искането му за отвод  за просрочено 
и неоснователно.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Вие приехте, но това не е така. 
Съдът указва на жалбоподателя, че не е представил доказателства в подкрепа на 

твърдението си. Също така отново предупреждава същия, че ако пречи на заседанието, 
ще му бъде наложена глоба с начален размер 50лв, като всяко следващо нарушение ще 
води до нова глоба, тъй като на жалбоподателя е дадена процесуалната възможност, ако 
не е доволен от решението на съда да обжалва с касационна жалба пред ВАС. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Госпожо съдия, не смятам, че предупрежденията 
за глоби трябва да стряскат търсещите си правата. Аз не съм казал нищо лошо към Вас. 
Аз просто си търся правата. Искам да ги изразя в тази съдебна зла, а не извън нея. Да не 
се дава ход на делото. Причината е, че задачата на вещото лице не е поставена така, 
както е записано в протокола от 02.07.2009г.  

Съдът констатира, че видно от призовката на вещото лице същото е уведомено, 
че с разпореждане от 20.07.2009г. е бил назначен за вещо лице, като предмет на 
задачата на експертизата е посочено: „Да се преизчисли стажа на база подадено 
заявление за преизчисляване на пенсия вх.№МП-16558/30.09.2008г., като  се приравни 
стажа от първа към трета категория да се посочи общия осигурителен стаж. Съдът 
констатира, че така поставената задачата и изпълнена в настоящото заключение е била 
първоначално поисканата от жалбоподателя в съдебно заседание от 02.06.2009г. 
Същата е била коригирана в последствие от самия жалбоподател в съдебното заседание 
от 02.07.2009г. по следния начин: „Да се извърши преизчисляване на пенсията на 
жалбоподателя Т. Г. Б. по заявление вх.№МП-16558/30.09.2008г., като се отчетат и 
приложените нови документи за допълнителен стаж. Видно от представеното 
заключение вещото лице е работило и по двете задачи. Експертиза има изготвена и по 
последната задача, поставена със съгласие на жалбоподателя. По погрешка вещото 
лице направило експертиза и по първата задача, макар да не е трябвало. По задачата, 
поставена от жалбоподателя има заключение. Няма основания да не бъде даден ход на 
делото, защото по задачата, която е поискана от оспорващия и определената в съдебно 
заседание от 02.07.2009г. отговор в заключението е даден. Съдът указва на 
жалбоподателя, че ако иска да не бъде разгледано заключението, то ще е по отношение 
само на първата задача.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. - В самата призовка задачата не е изписана коректно, 
съобразно текста от заседанието от 02.07.2009г. 

Съдът разясни на жалбоподателя: вещото лице е било добросъвестно, видяло е 
протокола от 02.07.2009г. и по отношение на последното, което жалбоподателят е 
поискал е направено.  

Съдът указва на жалбоподателя, че ако иска отлагане на делото само поради 
това, ще счете, че упражнява процесуалните си права недобросъвестно. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Госпожо съдия, искам да заявя, че ако се прослуша 
записът от 02.06.2009г. аз не съм искал и никой не ме е питал каква задача да се 
формулира. Аз съм поискал само експертиза, не съм поискал формулирана като текст 
задача от първа в трета категория. Вие много добре знаете, че в самите жалби, които са 
приложени към делото аз изрично съм застъпил тази теза и съм приложил 
доказателства. 

Съдът, за да разграничи спорното от безспорното зададе на жалбоподателя 
следните въпроси: 

СЪДЪТ – Възразявате ли, че по това, което сте поискали на 02.07.2009г. и 
многократно заявихте, че такава ще бъде задачата, е представено заключение? Запознат 
ли сте със заключението? 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Запознат съм. 
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СЪДЪТ – Точка втора от задачата е точна формулировка на задачата, която 
поискахте на 02.07.2009г. и остана без възражение от Ваша страна? 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Да, но как може да разделим ние тезата на вещото 
лице по първа и по втора точка? Аз не мога да я различа. Той си е изложил основно 
тезата по първа точка. Аз съм против да се даде ход на делото, поради неправилно 
формулирана задача. 

Юриск.В. – Считам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на 
делото. 

Съдът, с оглед редовното уведомяване на страните и постъпилото в срок 
заключение, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото 
в днешното съдебно заседание. Възраженията на жалбоподателя, че заключението 
обхваща и точка, по която не е поставена задача от негова страна не касае даването ход 
на делото, а основателността относно приемане или неприемане на изготвеното 
заключение. 

Водим от горното, съдът 
О П Р Е Д Е Л И : 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
В указания от съда срок е депозирано заключението на вещото лице. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – 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 Д.М. Т. – 48г., български гражданин, женен, неосъждан, без 

родство със страните. Предупреден за отговорността по чл.291 от НК. 
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Представил съм заключение, съгласно поставената 

задача от 02.07.2009г., като изрично е записано в констативната част на заключението, 
че след извършена корекция на поставената задача, понеже бях добросъвестен да 
изчета цялата преписка и работих по последната задача, която съдът е назначил от 
02.07.2009г., като съм отговорил конкретно на въпроса, поставен по тази задача. За да 
се стигне до отговора на втора точка се минава през първа. В България всички пенсии 
се преизчисляват към трета категория труд. База за изчисляване е винаги трета 
категория. Работил съм според поставената задача и поддържам представеното 
заключение. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Да не се приема заключението, защото не е 
работено по втора точка. Аз не виждам теза, изложена от вещото лице, която да дава 
изслужено време. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Това е методиката за изчисляване на пенсията. Това са 
годините признати по разпореждането, което го имате, по документите, които са Ви 
дадени и съответно съм добавил в точка втора по новото Ви заявление с вх.№МП-
16558/30.09.2008г. стажа, който Вие искате. Той е трета категория, от 01.01.2007г. до 
01.01.2008г. Изчислявайки годините, които са общо пенсионноосигурителен стаж 36г. 
7месеца и 15 дни служат за база за изчисляване на пенсията. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Моля да се внесе малко ред във въпросите към 
вещото лице. Покажете ми как Вие спазихте по отношение на втора точка, от какво се 
ръководихте? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Тук в случая, за да се преизчисли пенсията и да се 
спазват нормативните документи, които жалбоподателят иска да му отговоря са тези, че 
той с УП-З №30/13.03.2008г. на „Химмаш” АД добавя една година трудов стаж. Тази 
година трудов стаж се добавя към всичкото му прослужено време от преди. Аз нямах 
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задача да преизчислявам целия размер на пенсията му по документи. Аз имах задача да 
работя съгласно приложените нови документи за допълнителен стаж.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – На базата на какъв нормативен акт Вие извършвате 
това преизчисление на осигурителния стаж? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Всички нормативни документи. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Уточнете ги. Да разберем как вещото лице е 

действало, мислило, защото иначе ние оставаме в скритост. 
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Посочил съм ги. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Недавайки ми право да задавам въпроси към 

вещото лице, Вие сте овластеният орган, който ще казва какво ще става в тази зала, но 
не искам това да става за сметка на моите процесуални права и граждански права. 
Първият въпрос, който искам да задам към вещото лице е: Как Вие спазихте втора 
точка, какви нормативни актове спазихте при пресмятането на осигурителния стаж? 
Посочете ги в тази зала. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – КСО, чл.70, ал.1, който е посочен в заключението. 
Чл.100 от КСО, това е методиката за изчисляване. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Казахте чл.70 от КСО, какво точно направихте, 
кажете първо, второ, трето... 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Прекалено добре е изяснено в заключението. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Имам и друг въпрос, но искам първо на този да ми 

отговорите конкретно. Как Вие спазихте чл.70, първо, второ, трето, четвърто не искам. 
Като действия посочете. Никъде във вашето изложение не се визира чл.70. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Напротив. Накрая, в дохода за изчисляване на трудовия 
стаж. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – В дохода да, но как се е пресметнал стажа? 
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Не е нужно да се пише, аз съм упоменал как става 

прехвърлянето от първа в трета категория. 3 години от първа категория се зачитат за 5 
години от трета категория. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Вещото лице не посочи точни съображения как е 
изпълнило чл.70 при пресмятане на осигурителния стаж. Какви документи Вие 
проверихте конкретно?  

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Работил съм по всички документи. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Кои са те всички, защо не сте ги описал? 
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Всички документи и цялата преписка, приложена към 

делото съм прочел обстойно. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – „Всички” аз приемам от кора до кора. Все пак 

преписката има опис. Изразявам мнението си по втория въпрос, че вещото лице не 
посочи конкретни документи. Представителят на ответната страна много добре знае 
какви документи са приложени през годините и какъв е добавен. Тъй като е описал 
само новия добавен документ, който е №МП-16558/30.09.2008г., изпълнявайки чл.70 
той трябваше да посочи и другите документи, за да може да има събиране. За да има 
добавяне ние трябва да знаем базата. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Базата е изчислена. Вие имате разпореждане. 
Съжалявам, че реших да приема да изпълня задачата. Аз съм 10 години вещо лице в 
Окръжен и Районен съд, такова държание и такова нещо никъде не съм видял. Или се 
приема или не се приема задачата. Може и да си направя отвод от тук нататък. Не 
искам възнаграждението 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Госпожо съдия, имам въпрос. Вие казахте за един 
стаж. Казахте, че има един стаж по доклад. Какъв е този стаж по доклад? Вие как 
приемате тезата „стаж по доклад”? И защо Вие не изискахте всички документи? 
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ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Документът от страница 61 от административната 
преписка.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Стаж по доклад от 26.07.2005г. Какъв е този 
доклад? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Това е докладът за военното поделение, но е в тази 
справка. От тук съм го взел. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Така даденият отговор за изпълнението на чл.70 от 
КСО не е спазен, тъй като там се говори за изчисляване на осигурителен стаж на база 
документи за осигурителен стаж, а не на доклади. В самия текст на нормативния акт е 
записано: Според мен Вие трябваше да съберете всички документи, да ги опишете и 
съответно да добавите, така се прави. Докладът може да е подвеждащ. Основанието по 
закон е документ за осигурителен стаж. По документи за осигурителен стаж се 
изчислява осигурителен стаж, а не от доклади. Вещото лице не е съобразило 
твърденията си за изпълнен трудов стаж. Като не е прегледал всички документи, 
означава, че не е изпълнил чл.70. Имам още един въпрос. Съобразно кой нормативен 
акт Вие считате, че осигурителният стаж е първа категория, тъй като аз съм пенсионно 
лице по чл.69, респективно по стария закон по преходните разпоредби чл.3 от КСО? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Проследявайки в хронология Вашия трудов стаж Вие 
имате първа и трета категория. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. - Къде го видяхте, че имам първа категория труд, 
някъде записано ли е в документите за трудов стаж? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – В пенсионната преписка и на база обр.УП -3, и на база 
всички други образци, които е дал, плюс и доклада, защото докладът е приет и той е 
направен на база техни документи, които работодателят е дал. Аз нямах за задача да се 
ровя и да търся първични документи, да отивам във военни поделения.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Въпросът за категорията труд, ако Вие си спомняте, 
в заседанието на 02.07.2009г. аз визирах първоначален текст на задачата, съобразена с 
нормативните актове. Вие тогава ми казахте: не го обосновавайте в правна насоченост. 
Затова аз си коригирах моя текст и посочих да се изчисли пенсията ми съобразно 
новоприложените документи. Естествено, че трябва да си вървят и старите документи. 
Никъде не е посочено какво е проверил. Какво означава „всички документи”? Избройте 
ги, сега кажете колко са на брой? Дали Сте някакви констатации. Вие добавяте.  

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Не добавям. Отговарям на въпроса. Ето го текста на 
точка втора от задачата. Че на Вас Ви се иска отделна година да бъде превърната от 
първа категория в трета и да бъде зачетена,  това са фактите, които са приложени в 
преписката. Как да мога да го направя?  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Съгласно чл.104 ал.4 осигурителен стаж се 
изчислява, като се приравнява действително изслужено време в трета категория труд. 
Ако той е прилагал Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и ако трябва да 
съпоставим законовия текст по чл.104 ал.4 от КСО има конфликт на двете тези. 
Изразявайки моето мнение искам да чуя неговото мнение, тъй като той е експерт. Аз не 
приемам първа категория труд. Именно в това, че не приемам му задавам такива 
въпроси, Вие за да разберете, какви са неговите идеи. Вие не сте длъжна да приемете 
заключението, съгласно закона. Но Вие трябва да сте наясно как той е действал като 
вещо лице. В тази зала трябва да се изкажат тези тези, а не освен написаните в жалбите. 
Как той е преценил, че е първа категория, защото аз нямам трудов договор. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Цялата пенсионна преписка и нещата, които са 
базирани за изчисляване на Вашата пенсия там нещата са ясни и категорични. Всичко, 
което НОИ е приело като документация, също отговаря на действителността. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Може ли да ми посочите точно документа? Аз 
имам право да Ви питам. 
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ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Толкова подробно – не. Аз съм работил съгласно 
нормативните документи. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. - Аз Ви вярвам, но искам да ги посочите. 
Юриск.В. – По преписката има представени влезли в сила съдебни решения, въз 

основа на които има изготвен доклад и вещото лице е работило въз основа на този 
доклад. В мотивите на първото решение от 2004г. на ХОС, в 2006г., в 2007г. също 
подробно е изложено. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Във връзка с изложеното от юриск. на ответната 
страна аз изразявам следната теза: съгласно чл.58 ал.1 от Конституцията на РБългария 
гражданите са длъжни да спазват Конституцията и законите. В това число и Вие като 
съдия, и той като вещо лице, и аз като жалбоподател, всеки един от нас е длъжен да се 
подчинява на Конституцията и законите. Може да се съобразява с решения, но тези 
решения на съда нямат правна сила към настоящия спор, тъй като не са задължителни и 
за Вас като съдия. Вие трябва да се подчинявате единствено на закона, съгласно чл.117 
от Конституцията. Нямам други въпроси към вещото лице. Да не се приема 
заключението в този вид. 

Юриск.В. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението като 
подробно и мотивирано. 

Съдът намира, че следва да приобщи като доказателство по делото 
представеното в днешното съдебно заседание заключение от  вещото лице Д.М. Т., като 
съобрази, че същото е касателно единствено по точка втора от него, съобразно 
определението на съда от 02.07.2009г. и съобразно уточненията, направени в днешното 
съдебно заседание от вещото лице, 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 след представяне на справка- декларация 
за разчет на извършените разходи. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Нямам други искания по доказателствата. Считам 
делото за изяснено от фактическа и правна страна. Да се приключи. 

Юриск.В. – Нямам други искания по доказателствата. Считам делото за 
изяснено от фактическа и правна страна. Да се приключи. 

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на нови 
доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
ПРЕКРАТЯВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Б. – Уважаема госпожо съдия, моля да ми бъде дадена 

възможност да представя писмени бележки. 
Юриск.В. – Уважаема госпожо съдия, моля Ви да постановите решение, с което 

да отхвърлите жалбата на г-н Б. против Решение №14/06.04.2009г. на Директора на РУ 
„СО”  - Х. и да потвърдите същото като правилно и законосъобразно. На основание 
чл.143 ал.3 от АПК във вр. с чл.144 от АПК и чл.78 ал.8 от ГПК моля да ни бъдат 
присъдени и разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение. 
Представям и моля да приемете писмена защита с копие за жалбоподателя. 

Съдът дава 7-дневен срок на жалбоподателя да представи писмени бележки с 
екземпляр за ответната страна. 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения 30-дневен срок. 
Заседанието приключи в 14.45 часа. 
Протоколът се изготви на 17.09.2009г. 
 
СЪДИЯ:      Секретар: 


