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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 04.02.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на четвърти февруари,  

две хиляди и двадесета година  

в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА 
 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора:                                                            сложи за разглеждане 

адм. дело № 7 по описа за 2020 год.  

докладвано от                   СЪДИЯ  ГЕНАДИЕВА 

На именното повикване в 14,40 часа се явиха: 

Вместо жалбоподателката – К.П.Ц. ***, редовно призована, се 

явява адвокат П.Б., с пълномощно от по - рано, приложено към молба 

с вх. № 171/ 20.01.2020г.  

За ответната по делото страна – Директор на ТП на НОИ - 

Видин, редовно призован, се явява ю.к.М., с пълномощно от днес.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат Б.: Моля да се даде ход на делото. 

Ю.к.М.: Моля да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че ход на делото следва да бъде даден, за което 

 ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

          Настоящото дело е образувано по жалба на К.П.Ц. *** против 

Решение № 2153 – 05 - 18 / 13.12.2019г. на Директора на ТП на НОИ – 

Видин, с което е отменено разпореждане № 58011752 от 10.10.2019г. 

на Началника на отдел „Пенсии“ при ТП на НОИ - Видин, с правно 

основание чл.118,ал.1 от КСО. 

Адвокат Б.: Поддържам жалбата по направените в нея 

съображения. Моля да приемете представените с нея писмени 

доказателства. Поддържаме искането за назначаване на съдебно – 

счетоводна експертиза със задача, която конкретизирам в днешното 

съдебно заседание, а именно: вещото лице, след като вземе предвид 

представените от нас писмени документи относно наличието на 

трудово правоотношение между жалб. К.П.Ц. и осигурителя ЕТ „***.“ 

: 1. да извърши преизчисляване на трудовия стаж на 

жалбоподателката, на нейния трудов и осигурителен доход, като вземе 

предвид, че същата е работила за периода 01.10.2000г. до 10.02.2004г. 

при посочения осигурител, 1.1./ - като относно размера на трудовото 
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възнаграждение на същата да вземе предвид и представените 

служебни бележки от същият осигурител за размера на доходите ѝ, 

1.2. / като алтернативно да вземе предвид размера на минималната 

работна заплата за периода; 2. както и да извърши проверка при 

ответника, въз основа на какъв доход е отпуснато паричното 

обезщетение за безработица на жалбоподателката по приложеното 

разпореждане № 903 от 16.04.2004г. при въпросния осигурител - ЕТ 

„***“.  

Моля да ни бъдат допуснати до разпит за следващото съдебно 

заседание двама свидетели при довеждане, които са работили заедно с 

жалб.Ц. при същия работодател за посочения период.  

Моля Ви да ни бъде издадено съдебно удостоверение, въз 

основа на което да се снабдим с друго от Дирекция „Социално 

подпомагане” гр.Видин, от което да е видно за периода 01.10.2000г. до 

10.02.2004г. дали жалб. К.П.Ц. е получавала т.нар. детски добавки и 

дали в Д“СП“ - Видин са представени съответните документи, а 

именно: служебни бележки или удостоверения от работодателя 

относно отпускането им и в случай, че такива са налични, да ни бъдат 

издадени и заверени копия от тях. Представям и моля да приемете 

разпореждане от 20.12.2019г. - 2 /2020г. за определяне на нов размер 

на пенсията.  

Ю.к.М.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме 

административната преписка. Не възразявам по направените искания 

за разпит на двама свидетели, назначаване на счетоводна експертиза и 

издаване на съдебно удостоверение. Няма да соча нови доказателства, 

нямам доказателствени искания.  

Съдът намира, че следва да приеме приложените по делото 

писмени доказателства, административната преписка, както и 

представеното в днешното с.з. разпореждане от пълномощника на  

жалбоподателката, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА Решение № 2153 – 05 - 18 / 13.12.2019г. на Директора 

на ТП на НОИ – Видин, л.6 по делото; Разпореждане № 903от 

16.04.2004г. РУ“СО“ – Видин, л.7 по делото; служебна бележка изх. 

001/16.02.2004г., издадена на К.Ц. от ЕТ“***“ – Видин, л.8 по делото; 

2 бр.служебни бележки, издадени на К.Ц. от ЕТ“***“ – Видин, л.9 – 

л.10 по делото; Заповед № 1016-40-230 от 18.02.2019г. на Управителя 

на НОИ – София, л.11 по делото; ксерокопие от пощенски плик, л.12 

по делото; известие за доставяне от 18.12.2019г., л.13 по делото; 

заявление от 21.11.2019г. от К.П.Ц. до Директора на ТП на НОИ – 

Видин, л.14 по делото; удостоверение изх.№ 5507-06-922 от 

11.11.2019г. на ТП на НОИ – Видин, л.15 –л.16 по делото. Жалба вх.№ 

1012-05-62 от 15.11.2019г. от К.П.Ц. до Директора на ТП на НОИ – 
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Видин, л.17 –л.18 по делото; известие за доставяне от 23.10.2019г., 

л.19 по делото;  разпореждане № 58011752 от 10.10.2019г. за 

отпускане/изменяне/ на пенсия на Началника на отдел „Пенсии“ при 

ТП на НОИ – Видин, л.20 –л. 21 по делото;  опис на върнатите 

документи, представени със заявление  № 2113-05-245 от 17.05.2019г., 

л.22 по делото; опис на осигурителен доход на К.П.Ц., л.23 –л.24 по 

делото; опис на осигурителен стаж на К.П.Ц., л.25 по делото; писмо 

изх.№ 1029-21-9197 от 20.09.2019г. на Директора на ТП на НОИ – 

София град до Директора на ТП на НОИ – Видин, л.26 по делото; 

писмо изх.№ 2113-05-245/22.05.2019г. на ТП на НОИ - Видин до 

Отдел“КПК“ НОИ - Видин, л.27 по делото; трудова книжка на К.П.Ц., 

л.28 по делото; справка от Персоналния регистър на НОИ за 

осигурителните периоди от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. при 

пенсиониране на К.Ц., л.29 по делото; справка от Регистър на 

осигурените лица на НОИ при пенсиониране на К.Ц., л.30 –л.42 по 

делото; потвърдително писмо до Директора на РУ“СО – Видин от 

ТПК“Боян Чонос“ – Видин, л.43 по делото; удостоверение изх.№ 

995/16.05.2019г., издадено на К.П.Ц. *** по делото; удостоверение 

изх.№ 626/03.06.2019г., издадено на К.П.Ц. ***, л.48 –л.49 по делото; 

придружително писмо от 03.06.2019г. до Директора на РУ“СО – 

Видин, л.50 по делото; трудова книжка на К.П.Ц., л.51 –л.54 по 

делото; писмо изх.№ 2113-05-245#1/22.05.2019г. на ТП на НОИ - 

Видин до Ръководителя на ТПК“Боян Чонос“ – Видин, л.55 по делото; 

Разпореждане № 58011752 от 29.05.2019г. Ръководител „ПО“ при ТП 

на НОИ - Видин, л.56 по делото;  Заповед № 3/17.05.2019г. на 

ТПК“Боян Чонос“ – Видин, л.57 по делото; заявление за отпускане на 

пенсия и добавка от К.П.Ц. до Директора на ТП на НОИ – Видин, 

л.58-л.59 по делото. 

ПРИЕМА Разпореждане за отпускане/изменяне на пенсия № 

17/20.12.2019г.-2/2020г. на Ръководител „ПО“ при ТП на НОИ – 

Видин. 

ПРИЛАГА молба вх.№ 171/20.01.2020г. от адвокат Длъгнекова- 

пълномощник на жалб.Ц. ***, ведно с пълномощно. 

ДОПУСКА до разпит за следващото съдебно заседание двама 

свидетели на жалбоподателя при режим на довеждане. 

НАЗНАЧАВА съдебно – счетоводна експертиза, със задача 

конкретизирана в днешното съдебно заседание от жалбоподателката, 

при депозит в размер на 150/сто и петдесет/ лева, вносими от жалб.Ц. 

в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд - Видин, в 

който срок по делото следва да бъде депозирана и вносната бележка за 

внесен депозит. 

Вещото лице ще бъде определено след внасяне на депозита, за 

което делото следва да се докладва. 
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Съдът намира, че следва да бъде издадено исканото съдебно 

удостоверение на жалбоподателката, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

Да се издаде исканото съдебно удостоверение, въз основа на 

което жалбоподателката да се снабди с друго от Дирекция „Социално 

подпомагане” гр.Видин, от което да е видно за периода 01.10.2000г. до 

10.02.2004г. дали същата е получавала т.нар. детски добавки и дали в 

Д“СП“ - Видин са представени съответните документи, а именно: 

служебни бележки или удостоверения от работодателя относно 

отпускането им и в случай, че такива са налични, да бъдат издадени и 

заверени копия от тях, след внасяне на Д.Т. в 7-дневен срок от днес по 

сметка на Административен съд - Видин, в който срок по делото 

следва да се представи и вносната бележка. 

Адвокат Б.: Нямам други искания на този етап. 

Ю.к.М.: Нямам искания на този етап. 

Съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата, за 

попълване на делото с нови доказателства, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ОТЛАГА и насрочва делото за 17.03.2020г. от 14,00 часа, за 

която дата: жалбоподателката – К.П.Ц. *** днешното съдебно 

заседание чрез адвокат Б. и ответната по делото страна – Директор ТП 

на НОИ - Видин, уведомен в днешното с.з. чрез ю.к.М.. 

Да се уведоми вещото лице за задачата и датата на насроченото 

с.з. след внасяне на депозита и определянето му. 

 Протоколът написан в съдебно заседание, в 15,05 часа. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


