
 

П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 14.05.2020г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен 

състав в публично съдебно заседание на четиринадесети май, две 

хиляди и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА 

 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова  

сложи за разглеждане адм. дело № 48 по описа за 2020 г.  

докладвано от СЪДИЯ  ПАНТАЛЕЕВА 

На именното повикване в 14,40 часа, се явиха: 

         Жалбоподателят - Р. Гошова Н., редовно призована, не се явява и 

не изпраща представител. 

         От адв.С.Н.– пълномощник на жалбоподателката Р. Гошова Н., е 

постъпила молба Вх.№ 832/11.05.2020г., с която моли съда да спре 

производството по делото, поради липса на произнасяне до този 

момент от НЕЛК по преписка № НЕЛК 14020/14.11.2019г. 

За ответната страна – Директора на ТП на НОИ-София-град, 

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

Заинтересованата страна – М.И.Ц., редовно призована, не се явява. 

За заинтересованата страна - „Колев транспорт 2018“ ЕООД 

гр.София, представлявано от Ц.Р.К., редовно призовани на адреса на 

който са призовавани от административния орган и на и-мейл адрес, не 

се явява представител. 

СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

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

         Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.  

Делото е образувано по жалба на Р.Г.Н. *** против Решение 

№1040-21-758/27.12.2019г. на директора на ТП на НОИ-София град, с 

което е оставена без уважение жалбата и срещу Разпореждане №23625 

от 11.11.2019г. на длъжностното лице по чл.60,ал.1 от КСО и същото  е 

потвърдено. 

ДОКЛАДВА молба вх.№ 832/11.05.2020г от адвокат С.Н.– 

пълномощник на жалбоподателката Р. Гошова Н. за спиране на 

производството по делото. 

Ю.к.М.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете допълнително 

представените писмени доказателства относно оправомощаване на 

длъжностните лица за издаване на обжалваните административни 

актове. Моля за преценката на съда относно изложените в молбата 

факти и обстоятелства. 



Съдът намира, че следва да приеме представената 

административна преписка, както и представените в днешното съдебно 

заседание писмени доказателства, за което 

          ОПРЕДЕЛИ: 

            ПРИЕМА представените от жалбоподателката писмени 

доказателства към жалбата, както следва: Удостоверение за наследници 

Изх.№ АО01АУ-06-464(1); Протокол за аутопсия №146/АЗ от 

28.07.2019г. издаден от Окръжна служба по съдебна медицина Караш-

Северин, Румъния /превод на български език/; хистопатологично 

изследване № 661/А13/25.09.2019г. на Институт по съдебна медицина 

Тимишоара, Румъния; Резултат от токсикологичен анализ – определяне 

наличие на алкохол в кръвта труп № 111/А12/05.08.2019г. на Окръжна 

служба по съдебна медицина Караш-Северин, Токсиикологична 

лаборатория, Румъния, Уведомление на НЕЛК – София Рег.№ НЕЛК-

Изх.-34514819.12.2019г. до Р. Гошова Н. – съпруга на починалия Ивайло 

Цветанов Тиколов  с копие до: М.И.Ц. – дъщеря; ТЕЛК към МБАЛ 

„Св.Петка“ АД – Видин; Агенция за хора с увреждания – София; ТП на 

НОИ – Видин и РДСП – Видин; Удостоверение за актуално състояние 

на „Колев транспорт 2018“ ЕООД гр.София от Търговски регистър и 

регистър на ЮЛНЦ. 

            ПРИЕМА представената административна преписка, както 

следва: Решение № 1040-21-758/27.12.2019г. на директора на ТП на 

НОИ-София град; 2 бр.копие на известие за доставяне с дата на 

получаване – 08.01.2020г. и 09.01.2020г.;  писмо на НОИ – Дирекция 

„Осигуряване и краткосрочни плащания“ до директора на ТП на НОИ – 

София-град Изх.№ 1012-40-270#1/22.11.2019г.; Жалба от Р.Г.Н. ***-40-

970/20.11.2019г.; Сертификат за установяване на смърт № 146/АЗ – 

превод от румънски език с Рег.№ 72/29.07.2019г.; Разрешително – 

Несекретно, Карансебеш № 15754/28.07.2019г. на МВР – Румъния 

Главен инспекторат – Окръжен инспекторат – Караш Северин отдел 

„Пътна полиция“ Бюро национални и европейски пътища /превод от 

румънски език/ ; Смъртен акт № 651742 – превод от румънски език; 

Сертификат № 651742 – на румънски език; Експертно решение № 3346 

/14.10.2019г. на МБАЛ „Св.Петка“ АД – Видин; Разпореждане на НОИ – 

София-град до „Колев транспорт 2018“ ЕООД гр.София № 23625 от 

11.11.2019г. до Р. Гошова Н. и М.И.Ц.; Жалба от Р.Г.Н. ***-

2113#1/02.12.2019г.; регистрация на инициативна входяща преписка;  

копие на известие за доставяне – 2 бр.; писмо  на РКМЕ към РЗИ – 

Видин Рег.№ Вд-Изх.5926/ 29.10.2019г. до ТП на НОИ – София-град; 

Заповед № 180 от 12.09.2019г. на ТП на НОИ - София-град за спиране на 

основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, ведно с известие за доставяне - 2 бр.; 

Писмо на ТП на НОИ – София-град № 5101-21-697#1 до д-р Раденовски 

– председател на ТЕЛК към МБАЛ „Св.Петка“ – Видин; известие за 

доставяне с дата на получаване 16.09.2019г.; Протокол на ТП на НОИ – 

София-град № 52/28.08.2019г. за резултатите от извършеното 

разследване на злополуката, станала на 27.07.2019г.; документ на 

румънски език № 157546/28.07.2019г.; 2 бр.документи на румънски език 



№ 1945132 и № 1945131; Разрешително за ремонт серия СА № 1945131 

– на румънски език и превод от румънски език; Сертификат за 

установяване на смърт № 146/АЗ – превод от румънски език;  Смъртен 

акт № 651742 – превод от румънски език; Протокол за пломбиране – 

превод от румънски език; документ за румънски език; Заповед № 1015-

21-188/13.08.2019г. на ТП на НОИ – София-град на основание чл.58, ал.1 

от КСО; Служебна бележка № 269/09.08.2019г. на „Колев транспорт 

2018“ ЕООД гр.София; Служебна бележка № 028/05.03.2019г. на „Колев 

транспорт 2018“ ЕООД гр.София; Начален инструктаж по безопасност и 

здраве при работа на „Колев транспорт 2018“ ЕООД гр.София; 

Амбулаторен лист № 11009/01.11.2018г.; Амбулаторен лист № 

11035/02.11.2018г.; Амбулаторен лист № 002719/23.11.2018г.; Резултати 

от направено изследване на Ивайло Цветанов Николов на 02.11.2018г. – 

2 бр.; Обяснение от Христина Сашева Десева – организатор експедиция 

/товаро-разтоварна и спедиторска дейност/ във фирма „Колев транспорт 

2018“ ЕООД гр.София; Писмо  на ТП на НОИ – София-град изх.№ 

23625/06.08.2019г. до Управителя на „Колев транспорт 2018“ ЕООД 

гр.София, ведно с известие за доставяне; Заповед на „Колев транспорт 

2018“ ЕООД гр.София № 249/29.07.2019г. за извършване на разследване 

на трудова злополука; Заповед на „Колев транспорт 2018“ ЕООД 

гр.София № 248/29.07.2019г. за извършване на извънредния инструктаж 

след настъпила трудова злополука; Заповед на „Колев транспорт 2018“ 

ЕООД гр.София № 247/29.07.2019г.; Декларация за трудова злополука 

Вх.№ 697/02.08.2019г.; Протокол за трудова злополука № 1/ 29.07.2019г. 

изготвен от „Колев транспорт 2018“ ЕООД гр.София; Заповед на „Колев 

транспорт 2018“ ЕООД гр.София № 25/2 от 27.07.2019г. на основание 

чл.5 от Наредбата за служебни командировки и специализации в 

чужбина /одобрена с ПМС № 115 от 03.06.2004г.; копие на лична карта 

на Ивайло Цветанов Николов; Трудов договор № 028/05.03.2019г.; 

Длъжностна характеристика на длъжността: шофьор на фирма „Колев 

транспорт 2018“ ЕООД; 8 бр. документи на румънски език; Писмо на АС 

– София-град вх.№ 2345/23.01.2020г. до Директора на ТП на НОИ – 

София-град 

            ПРИЕМА представените от процесуалния представител на 

ответната страна  в днешното съдебно заседание писмени доказателства, 

както следва: Заповед на ТП на НОИ – София-град № 1015-21-

143/07.06.2018г. на основание чл.29, т.1 от Правилника за организацията 

и дейността на НОИ; Заповед  № 1712/ 17.08.2015г. на основание чл.9, 

ал.2 от ЗДС, във вр.с чл.33, ал.2 от КСО за преназначаване. 

            Съдът намира молбата за спиране на производството по делото 

за неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл.142 от АПК съдът 

извършва преценка на законосъобразността на административния акт 

към момента на неговото издаване. В този смисъл наведените доводи за 

висящност на производството по обжалване на решението на ТЕЛК 

пред НЕЛК касаят произнасянето на съда по същество на спора между 

страните, в частност спазването на административнопроизводствените 

правила от административния орган. Видно и от жалбата, именно това 



са доводите, изложени от жалбоподателя във връзка с обжалването на 

процесния административен акт. 

           Предвид горното Съдът  

                                            ОПРЕДЕЛИ: 

           ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на 

производството по делото до произнасянето на НЕЛК по преписка № 

НЕЛК -14020/14,11,2019г.  

          Ю.к.М.: Нямам искания за други доказателства. Моля да дадете 

ход на делото по същество. 

          Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

                                       ОПРЕДЕЛИ: 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

           Ю.к.М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите 

жалбата като неоснователна. Решението на Директора на ТП на НОИ – 

София-град е постановено при спазване на всички 

административнопроизводствени правила. Към момента на издаване на  

разпореждане № 23625/11.11.2019г. административният орган е 

разполагал с Експертно решение № 3346/14,10,2019г. издадено от ТЕЛК 

– Видин с отбелязване „влязло в сила” на 29.10.2019г. Съгласно 

разпоредбите на наредбата за медицинската експертиза, 

административните актове, постановени от органа на медицинската 

експертиза са с обвързващ характер спрямо разпорежданията за 

признаване или не на една злополука за трудова. Тъй като в експертното 

решение ТЕЛК – Видин не признава причинна връзка между получения 

инфаркт и настъпилата смърт, длъжностното лице при ТП на НОИ – 

София-град е постановило разпореждане, с което не признава 

злополуката за трудова. 

          Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение в полза на 

ТП на НОИ – София – град. 

          Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с 

решение в законоустановения едномесечен срок,  визиран в чл. 172, ал.1 

АПК. 

          Протоколът написан в 15,10 часа в съдебно заседание.  

 

                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                    СЕКРЕТАР: 
 

 

 

 
 


