ПРОТОКОЛ
гр. Видин,16.11.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на шестнадесети ноември,
две хиляди и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ
при участието на секретар Валерия Шутилова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 277 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ БОРИСОВ
На именното повикване в 14.05 часа се явиха:
За жалбоподателя – М.Е.Д. призован чрез адв. И.И. се явява адв. И.
с пълномощно от по рано. /л.6 по делото/.
За ответната по жалбата страна – Директор на ТП на НОИ Видин,
редовно призовани се явява юрк. С. М. с пълномощно от днес.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адв. И. – Моля да се даде ход на делото.
Юрк. Младенова – 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 М.Е.Д. *** против Решение
№ Ц1040-05-6/05.10.2020г. на директора на ТП на НОИ Видин, с което е
потвърдено разпореждане № 051-00-957-3/25.08.2020г. на ръководителя на
осигуряването за безработица при ТП на НОИ.
Адв. И. – Поддържам жалбата, моля да се приемат доказателствата
по делото. Моля да се изиска справка от ОДМВР Видин за пътуванията на
жалбоподателя извън страната след 31,07,2018 г. Това искане е с цел да се
установи пребиваването на жалбоподателя дали е бил в страната или извън
страната.
Юрк. М. – Оспорвам жалбата, моля да се приемат доказателствата
по делото. Не възразявам да се издаде поисканата справка. Представям и
моля да приемете превод от немски език на фирма „Евро – Алианс― ООД
относно Координиране на системи за социална сигурност периоди които
трябва да се вземат в предвид за предоставянето на обезщетения за
безработица Регламент № 883/2004 и №987/2009 г.
Съдът след като изслуша двете страни, счита направеното искане
от процесуалния представител на жалбоподателя за ОСНОВАТЕЛНО, за
което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА: Решение № Ц1040-05-17/05.10.2020г. на директора на
ТП на НОИ Видин – л. 4-5, известие за доставяне – л.10, възражение от
М.Е. до ТП на НОИ вх. № Ц-1054-05-6/09,09,2020 г. – л. 11, разпореждане
на ТП на НОИ Видин № 051-00-957-3/25,08,2020 г. относно отказ за

отпускане на парично обезщетение за безработица – л. 12, разпореждане
№ 051-00-957-2/25,08,2020 г. относно възобновяване на производството по
заявление за отпускане на парично обезщетение – л. 13, справка за приети,
върнати и липсващи документи на М.Д. с вх. № 051-00-957-9/25,08,2020 г.
– л. 14, електронен обмен на социално осигурителна информация между
България и ЕС – л. 15-17, справка за приети, върнати и липсващи
документи с вх. № 051-00-957-6/24,01,2020 г. – л. 18, писмо на НОИ –
Дирекция „Европейски регламенти и международни договори― до ТП на
НОИ Видин с изх. № 3201-50-348Н1/22,01,2019 г. относно М.Е.Д. – л. 1923, декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично
обезщетение за безработица вх. № 051-00-9575/05,11,2018 г. – л.24-25,
заповед № 007/30,10,2018 г. на БИО ХОУМ – Инжинеринг ООД Видин за
прекратяване на трудов договор с М.Е.Д. – л. 26, служебна бележка от БТ
Видин с изх. № 60-05-04-43180/05,11,2018 г. – л. 27, справка за приети,
върнати и липсващи документи за парично обезщетение вх. № 051-00-9575/05,11,2018 г. – л.28, декларация за промяна в обстоятелствата за
изплащане на парично обезщетение за безработица – л. 29-30, договор №
011/11,09,2018 г. – л. 31-32, справка за приети, върнати и липсващи
документи за парично обезщетение с вх. № 051-00-957-3/12,09,2018 г. – л.
33, разпореждане № 051-00-957-1/14,08,2018 г. за спиране производството
по отпускане на парично обезщетение за безработица – л. 3, писмо на ТП
на НОИ Видин с изх. № 1029-05-1455/08,08,2018 г. до дирекция
„Европойски регламенти и международни договори― относно заявление от
М.Е.Д., ведно със заявление, копие от документи за работа в Германия, и
декларация относно определяне на пребиваване - л. 35-39, справка за
приети върнати и липсващи документи за парично обезщетение за
безработица с вх.№ 051-00-957-1/06,08,2018 г. – л. 40, заявление за
отпускане на парично обезщетение вх. № 051-00957-1/06,08,2018 г. – л.
41—42, служебна бележка от БТ Видин – л. 43, договор за откриване и
водене на банкова сметка ***,08,2018 г. – л. 44, както и представения в
днешното съдебно заседание У1 с превод от немски на български език.
ДА се изиска справка от ОД на МВР Видин, относно пътуванията
на М.Е.Д. с ЕГН ********** извън страната след 31,07,2018 г. в 5- дневен
срок от съобщението, като в противен случай ще наложи глоба по чл. 405
от ЗСВ в размер на 50-2000 лв.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30,11,2020 г. от 13,30 часа за
която дата страните уведомени лично в днешното съдебно заседание.
Протоколът написан в 14,15 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

