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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 № 203 по описа за 2009 г……………… 
докладвано от съдия Василка Желева …………………………………….. 
на именното повикване в 10.28 часа се явиха : 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.В., редовно уведомен, се явява лично. 
ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА РУ”СО” – Х., редовно уведомен, се явява 

юриск.В., редовно упълномощена по делото. 
ВЕЩОТО ЛИЦЕ ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ Т., редовно призован, се явява 

лично.  
По хода на делото: 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.В. – 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. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.В. – 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. – Поддържам изцяло представеното заключение. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.В. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме 

заключението. 
СЪДЪТ – В констативната част –р.ІV, т.1 от Заключението има цитат в скоби 

“Стара шкода”. Какво означава, че така е било записано в документа или Вие 
определихте вида на шкодата. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Така е записано в документа, който съм видял. 
Юриск.В. – По първа точка от задачата това ли са част от документите, които 

Ви бяха предоставени от “Мануела” АД и върху които Вие изграждахте 
заключението си? Това е на трета страница, т.4 и т.5, в които Вие описвате какви 
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данни по отношение на колите сте видял. Представям справка за начислен и внесен 
данък за МПС, собственост на “Мануела” АД. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Данните основно съм ги вземал от представените ми 
бележки за направени вноски в Данъчна служба за внесен данък за МПС.  

Юриск.В. – Представям справка за начислен и внесен данък за МПС, 
собственост на “Мануела” АД, от които се вижда товароподемността на колата. В 
документа “Задължения от приходи  от населението” от 12.03.2006г. се вижда 
теглото на колата и нейната товароносимост. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – За да отговоря на задачата съм работил върху 
теглото. 

Юриск.В. – Това (7,500 т) е собственото тегло на колата, а 14,000т е 
максималната маса, която могат да носят – собствено тегло плюс товароносимост. 
6,50 е товароносимостта на автомобила. На едната кола – “Шкода Европа “ има 
представен талон, който е в дружеството. Моля да бъдат приети, представям ги с 
придружителните писма. По констативната част от Заключението –р.ІV, т.2 считам, 
че има допусната грешка и тя е при изчисляването на процента, по който е 
умножено. Съгласно чл.70 ал.1 от КСО процентът се е променил през това време. 
Тъй като задачата е поставена “Да се изчисли размера на пенсията от датата, 
посочена в разпореждане от 02.12.2008г.”, съответно е трябвало да се изчисли от 
тази дата с 1%. Получава се друга величина като краен резултат. След промяната на 
разпоредбата на чл.70 ал.1 съответно с разпореждането е направено преизчисляване 
от 01.04.2009г. този процент се променя, става 1,1% и тогава е правилно изчислено. 
По отношение на размера на пенсията, която е преизчислена към 01.04.2009г. 
методиката е правилно посочена, като считам, че има допусната една техническа 
грешка. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – То не е грешка, а не съм работил по Разпореждане от 
18.10.2008г. Аз работих по разпореждане от 01.04.2009г., но това е разпореждането, 
което вече преизчислява самия размер на пенсията и там процентът е 1,1. Правилна е 
забележката на представителя на НОИ. При разпореждането от 18.10.2008г. 
процентът е 1,0  и ако това се направи пак ще получим двуцифрена пенсия, но ние 
имаме вече преизчислената пенсия от 01.04.2009г. Начинът на изчисляването е 
същият и се получава 233,58 лв.  

Юриск.В. – Ние получаваме 233,24лв., тъй като процентът, който се е 
получил 47,74 % ние го получаваме 47,67. От там идва тази малка разлика в 
стотинките. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – По сметките, които трябва да се направят по 
разпореждането от 18.10.2008г. не е проблем, ако разрешите като допълнителна 
задача ще го представя.  

Юриск.В. – Представям пресметнато с официалната лента. 
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Т. – Във връзка с изчисленията, които следва да бъдат 

извършени ( стр.5, от първото подчертано: Всичко по стаж 43г. 4 м. 09 дни) 
Осигурителният доход и коефициентът си остават същите. Ще се вмъкне изчисление 
за изчисляване на дохода на пенсията умножена по годините трудов стаж, съгласно 
чл.70 ал.1 от КСО по Разпореждане от 18.10.2008г. Математически ще бъде вписано, 
че процентът за това изчисление при тези години трудов стаж – 43г. 04м. и 09 дни е 
1%. При третото подчертана вместо 1,1% става 1,0% и тогава се получава общ 
процент 43,33. Вече осигурителният доход за изчисляване на пенсията 473,18лв. 
(средномесечния осигурителен доход) се умножава по процента 1,034 и получаваме 
общия доход – 489,27лв., който ни служи за база, той не се променя. Този доход се 
умножава с 43,33 и получаваме размера на пенсията по съответното разпореждане от 
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18.10.2008г. и той е 212лв. Лицето би получавало тази пенсия от това разпореждане, 
ако неговият стаж се зачете за втора категория. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.В. – Не възразявам да се коригира заключението на 
вещото лице. Да се приемат и днес представените доказателства. Представям с молба 
и моля да приемете като доказателства по делото справка за продължителността на 
осигурителния стаж от ІІ категория труд към 07.03.2007г., Решение 
№46/01.12.2008г., Разпореждане ПР-2560/02.12.2008г. и копие от трудова книжка. И 
другите длъжности, които съм заемал са от втора категория. Вътре в трудовата 
книжка всичко е отбелязано. НОИ са писали трета категория, а то е втора. Правя 
искане за допълване на задачата на вещото лице. Чрез измененията и тези, които са 
вписани в трудовата книжка трета се зачита за втора категория. 

Юриск.В. – Считам молбата за недопустима, тъй като тук се дават нови 
обстоятелства, които не са били разглеждани от Директора на РУСО – Х., има нови 
искания и претенции за зачитане на трудовия стаж. Считам, че трябва да бъдат 
разгледани по реда на чл.17 от КСО и след това да се претендира пред съд. Първо 
тази претенция трябва да бъде отнесена към Директора на РУСО – Х., който трябва 
да излезе със съответното решение. Виждам, че има обсъждано Решение 
№46/01.12.2008г., което е влязло в сила, стабилен административен акт е и не 
подлежи на преразглеждане, което е също основание за недопустимост. Искам да 
направя уточнение, че от голямо значение е товароносимостта на товарния 
автомобил, а не неговото лично тегло. Правя искане запоставяне на допълнителна 
задача на вещото лице, като в т.1 задачата да бъде изменена по следния начин: “Има 
ли данни по представените документи какви като вид, тонаж и товароносимост 
товарни автомобили е управлявал”. 

Съдът намира, че следва да бъдат приети като доказателство по делото 
представените писмени такива от пълномощника на ответника, получени с писмо от 
“Мануела” АД (в производство по несъстоятелност).  

Съдът намира приложените към молбата на жалбоподателя писмени справки  
за неотносими към предмета на спора, тъй като касаят изясняване на стажа и 
категорията труд във връзка с постановяване на Решение №46/01.12.2008г., което не 
е предмет на настоящия спор, поради което ще следва да остави без уважение 
искането за допълване на съдебната експертиза с поставените в писмената молба 
въпроси. 

Също така съдът намира, че следва да бъде поставена допълнителна задача на 
вещото лице, което да изготви корекция на заключението по т.2, предвид изразените 
становища за неправилно отразени индивидуални проценти за изчисляване, съгласно 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, а по  т.1 даде допълнително отговор на 
въпроса относно товароносимостта на товарни автомобили, техния вид и тонаж. 
Определя допълнителен депозит в размер на 50 лв., вносим от жалбоподателя в 7-
дневен срок от днес 

О П Р Е Д Е Л И : 
ПРИЕМА като доказателства по делото: математически пресмятания ведно с 

официална лента; писмо от “Мануела “АД (в несъстоятелност) изх.№76/15.09.2009г.; 
писмо до “Мануела “АД – в несъстоятелност изх.№Ж-15-4/15.09.2009г.; справка 
относно начислен и внесен данък върху МПС, в зависимост от мощността на 
двигателя и товароподемността през 1999г. – прил.№17; списък от 12.09.2006г. на 
МПС-та, собственост на “Мануела “АД- 2 листа; фотокопие от свидетелство за 
регистрация на товарен автомобил “Шкода Европа”. 
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НЕ ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към днес 
представената от жалбоподателя молба писмени такива: справка за 
продължителността на осигурителния стаж от втора категория труд към 07.03.2007г.; 
фотокопие от трудова книжка на жалбоподателя – 2листа; Решение №46/01.12.2008г. 
на Директора на РУСО – Х.; разпореждане №ПР-2560/02.12.2008г. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за допълване на 
съдебната експертиза с поставените в писмена молба въпроси. 

НЕ ПРИЕМА представеното заключение на вещото лице и ВЪЗЛАГА на 
вещото лице да изготви допълнително заключение по допуснатата съдебно-
счетоводна експертиза, като към  т.1 от Заключението вещото лице даде отговор и на 
въпроса относно товароносимостта на товарни автомобили, техния вид и тонаж, а по 
т.2 от Заключението да извърши корекция и повторно изчисли размера на пенсията с 
корекция на коефициента. Определя допълнителен депозит в размер на 50 лв., 
вносим от жалбоподателя по сметката на ХАС в 7-дневен срок от днес. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.10.2009г. от 10.00 часа, за която дата 
страните и вещото лице уведомени. 

Заседанието приключи в 10.54 часа. 
Протоколът се изготви на 17.09.2009г. 

 
 
 
 
 
 

 
 СЪДИЯ:       Секретар: 


