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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
гр. Хасково, 29.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд…….…………... в публично 

съдебно  заседание  проведено  на двадесет и девети септември две хиляди 

и девета година в състав:  
 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА                                                     

                                          
 

При участието на секретаря: А.Л………………....…………...…………….… 

и прокурора: ..…………………………….…….…..…..сложи за разглеждане 

адм. дело № 484 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 

от съдия Петя ЖЕЛЕВА…....…….…………………..………………………… 

на именното повикване в 12.29 часа  се явиха:……………………………….. 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.М., редовно призован, не се явява. За него се явява 

адв.И., редовно упълномощена по делото от днес. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.В.И., редовно призован, не се явява. За него се явява 

адв.И., редовно упълномощена по делото от днес.  

 ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.В.Д., нередовно призована, не се явява за днешното 

съдебно заседание. За нея се явява адв.И., редовно упълномощена по делото от днес. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т.В.К., редовно призована, не се явява. За нея се явява 

адв.И., редовно упълномощена по делото от днес. 

 ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА РУСО – Х., редовно призован, се явява юриск. 

В., редовно упълномощена по делото от днес. 

По хода на делото: 

Адв.И. – Аз съм упълномощена от всички жалбоподатели да ги представлявам. 

Не възразявам против нередовното призоваване на жалбоподателката Д.В.Д. Същата е 

уведомена от мен за съдебното заседание и редовно ме е упълномощила да я 

представлявам. Моля 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. 

Докладва се жалбата.  

Адв.И. – От името на доверителите ми поддържам представената жалба, както и 

направените в нея доказателствени искания. Да се приеме представената 

административна преписка. 

Юриск. В. – Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Моля да 

приемете представената административна преписка. Също така представям и моля да 

приемете копие на известие за доставяне по отношение на решението, което не е 

представено по преписката, както и заповед 1083/23.06.2009г. на Управителя на НОИ.  

Възразявам по направеното искане в жалбата за назначаване на съдебно-счетоводна 

експертиза, тъй като считам, че по този начин се цели да се пререши административен 

акт, който е влязъл в сила. 
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Адв.И. – Смятам, че известието за доставяне е неотносимо към спора, но не 

възразявам да се приемат представените доказателства. Относто назначаване на 

експертиза считам, че вещото лице трябва да установи размера на задължението, което 

е погасено по давност, а задължението по давност може да се направи във всеки един 

момент. Във връзка със задължението за давност сме поискали тази експертиза, която 

не цели да пререшава влязъл в сила индивидуален административен акт, а цели 

установяване на размера на пенсията във връзка с погасеното вземане по давност. 

 Юриск. В. – Всички доводи, които са посочени от жалбоподателите са относно 

неправилно установен размер за пенсиите, касаят точно разглеждане на разпореждания, 

които са влезли в сила към датата на подаване на настоящата жалба, поради което 

считам искането за недопустимо. 

Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото цялата 

административна преписка по издаване на оспорения административен акт, както и 

днес представените писмени доказателства. Наред с това съдът счита, че следва да 

уважи направеното искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, със 

задачи поставени от жалбоподателите в жалбата, поради което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като доказателства по делото цялата административна преписка по 

издаване на оспорения административен акт, както и днес представените писмени 

доказателства, а именно: заповед №1083/23.06.2009г.; фотокопие от известие за 

доставяне на Д.В.Д. ведно с известие за връщане на пратката; предложение за 

пенсиониране вх.№4104184993/18.04.1994-1437; удостоверение №97/01.06.1994г.; 

удостоверение №62/14.03.1994г.; удостоверение №42/03.06.1994г.; справка за 

отпускане на лична пенсия на М.Т.М. от 09.06.1994г.; разпореждане 

№010705/14.06.1994г.-09/94; разпореждане №4104184993/18.07.1994г.; разпореждане 

№4104184993/23.08.1994г.; разпореждане №4104184993/08.05.1995г.; разпореждане 

№4104184993/30.04.1996г.; разпореждане №4104184993/04.09.1997г.; разпореждане 

№4104184993/01.07.1998г.; разпореждане №4104184993/02.07.1999г.; разпореждане за 

преизчисляване №4104184993/03.07.2000г.; разпореждане за осъвременяване 

№4104184993/05.06.2001г.; разпореждане за осъвременяване 

№4104184993/03.06.2002г.; разпореждане за осъвременяване 

№4104184993/03.06.2003г.; писмо изх.№5728/18.12.2004г.; ръкописна таблица; 

констативен протокол вх.№92-00-96/08.03.2005г.- 3 листа; заповед №356/08.03.2005г.; 

справка за М.Т.М.; писмо изх.№110/05.04.2008г.; констативен протокол вх.№92-00-

122/23.03.2005г.- 3 листа; справка за М.Т.М. трудова книжка; писмо изх.№91-00-

26/03.05.2005г.; становище от С.А.; заключение от 18.04.2005г. от С.Т.; заключение от 

С.Т. и И.Г.; заключение от М.Г.- 2 листа; писмо изх.№91-00-196/17.09.2005г.; заявление 

от М.М. от 27.09.2005г.; справка за М.Т.М. ведно със справка за Б.Р.И. и Т.Г.Р.; 

удостоверение №224/15.08.1992г.; удостоверене №224/18.05.1982г.; удостоверение 

№424/17.01.1968г.; справка за М.Т.М.; разпореждане №4104184993/01.06.2005г.; 

разпореждане №4104184993/30.09.2005г.; писмо №977/07.10.2005г.; справка за 

извършените плащания по дати за периода от 01.01.2000 – 30.09.2005г.; сметка за 

надвзета пенсия от М.Т.М. за периода 18.04.1993-31.12.1998г.; сметка за надвзета 

пенсия от  М.Т.М. за периода 01.01.1999-31.08.2005г.; справка за финансови 

задължения на М.Т.М.- 5 листа; справка за неправилно получена пенсия от М.Т.М.; 

разпореждане №4104184993/12.10.2005г.; писмо №1045/21.10.2005г. ведно с известие 

за доставяне от 26.10.2005г.; разпореждане №4104184993/15.08.2006г.; заявление вх.№ 

4104184993/27.04.2006г.; удостоверение за идентичност на лице №1156/05.06.2006г.; 

писмо изх.№186/26.05.2006г.; писмо №59/06.06.2006г.; писмо изх.№187/26.05.2006г.; 

писмо изх.01085/06.06.2006г.; писмо изх.№188/26.05.2006г.; писмо 
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вх.№188/02.06.2006г.; писмо изх.№189/24.07.2006г. ведно с известие за доставяне от 

26.07.2006г.; писмо изх.№189/26.05.2006г.; писмо изх.№586/27.07.2006г.; фотокопие от 

ведомост – 13 стр.; декларация за идентичност  на  лице с различни имена от М.Т.М.; 

удостоверение Обр. УП-3 изх.№15/17.04.2006г.; удостоверение №5/15.03.2005г.; 

удостоверение №5/15.03.2005г.- анулиран; удостоверение №12/31.05.2006г.; писмо 

изх.№1156/30.05.2006г.; декларация от М.Т.М. от 27.04.2006г.; пълномощно на името 

на В.И.М.; резултати от пресмятането на коефициентите по пенсията на М.Т.М.; 

разпореждане от 04.08.2006-9/2006; писмо изх.№831/13.10.2006г.; писмо 

изх.№715/13.10.2006г.; разпечатки от справки, получени по електронна поща – 3 листа; 

справка за неправилно получена пенсия от наследниците на М.Т.М. от 17.10.2006г.; 

покана по чл.182 от ДОПК; разпореждане №4104184993/17.10.2006г. протокол №41; 

писмо изх.№753/20.10.2006г. до Д.Д.; писмо изх.№753/20.10.2006г. до В.М. ведно с 

фотокопие от известие за доставяне;  писмо изх.№753/20.10.2006г. до Б.И. ведно с 

фотокопие от известие за доставяне; писмо изх.№753/20.10.2006г. до Т.К. ведно с 

фотокопие от известие за доставяне; писмо изх.№753/20.10.2006г. до Д.Д. ведно с 

фотокопие от известие за доставяне; разпечатка от екранна справка- 3 листа; съобщение 

№15/27.10.2006г.; протокол №26/17.10.2006г.; протокол №26/13.11.2006г.; писмо 

изх.№66-02-8/30.01.2007г.; писмо изх.№08-02-382/09.02.2007г.; мотивирано мнение; 

справка от 21.05.2007г. за надвзета пенсия ; разпореждане №4104184993/11.2006г., 

получено по факс- 2 листа; справка от 31.03.2009г. за надвзета пенсия; писмо 

рег.инд.№66-02-12/02.04.2009г.;ц писмо №К-2638-1/14.04.2009г.; справка от 

25.06.2009г. за длъжници с надвзети пенсии към 01.01.2007г.; разпореждане 

№4104184993/пр.1319/25.06.2009г.; мотивирано мнение №К-5241/26.06.2009г.; писмо 

изх.№К5270/29.06.2009г. до Б.И. ведно с известие за доставяне от 01.07.2009г.; писмо 

изх.№К5273/29.06.2009г. до В.М. ведно с известие за доставяне от 01.07.2009г.; писмо 

изх.№К5272/29.06.2009г. до Т.К.; съобщение №29/03.07.2009г.; протокол 

№51/03.07.2009г.; протокол №52/13.07.2009г.; фотокопие от известие за доставяне на 

Т.К. ведно с известие за връщане; писмо изх.№К5271/29.06.2009г. до Д.Д.; съобщение 

№30.15.07.2009г.; протокол №53/15.07.2009г.; протокол №54/23.07.2009г.; фотокопие 

от известие за доставяне на Д.Д. ведно с известие за връщане; писмо №94-

00/608/24.07.2009г.; президентски указ №269; жалба вх.№ПС-41/16.07.2009г.; 

ксерокопие от пощенски плик с клеймо от 14.07.2009г.; известие за доставяне на Б.И. 

ведно с известие за доставяне на В.М.; известие за доставяне на Т.К. ведно с известие за 

връщане; решение №Ж-41-1/31.07.2009г.; заповед № 1083/23.06.2009г.; известие за 

доставяне до Д.В.Д.     

  НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, която да се изготви от вещото 

лице Р.М.К., която след като се запознае с книжата и документите по 

административната преписка, 1.Да установи размера на получената пенсия от 

наследодателката за периода 18.04.1993г-30.09.2000г./за периода за който вземането е 

погасено по давност/; 2.Да определи датата на която наследодателката М.Т.М. е 

придобила право на пенсия на основание отм. ЗП- чл.2, ал.1 б.”в” съобразно стажа й, 

приравнен към ІІІ категория труд и какъв е следвало да бъде размера на пенсията. 

3.Съгласно този размер на пенсията и промените, който настъпват на законово 

основание, да установи размера на полагащата се пенсия за периода от 30.09.2000г.-

30.09.2005г., както и разликата между размера на полагащата се пенсия и размера на 

получаваната за същия период. 4.След като установи размера на тази разлика, на тази 

база да установи дължимото от всеки от жалбоподателите, ведно със законовата лихва, 

като има предвид че част от задължението е вече платено от наследодателката и следва 

да бъде приспаднато. 

  УКАЗВА на жалбоподателите в 3-дневен срок от днес да внесе сумата от 150 лв.  
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по сметката на АС – Хасково- депозит за вещото лице. 

  ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.10.2009г. от 10.00 часа, за която дата 

страните да се считат редовно уведомени. След внасяне на депозита да се призове 

вещото лице. 

  Заседанието приключи в 12.30 часа. 

  Протоколът се изготви на 29.09.2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  СЪДИЯ:       Секретар: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


