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ПРОТОКОЛ
Година 2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 28.01 Година 2021

В открито заседание   в следния състав:

Председател: Сийка Златанова Секретар: Сирма Купенова

Съдебни заседатели:   Прокурор:

Сложи за разглеждане дело докладвано от   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

дело номер 20195440100526 по описа за година

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

Страните по делото редовно призовани.
Ищцата И Л не се явява, вместо нея адв. П, редовно упълномощена от преди.
Ответникът БР се явява лично и с адв. Р, редовно упълномощена от преди.
Вещите лица К Х и Р К налице.
Адв. П – Да се даде ход на делото.
Адв. Р - Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова 
О П Р Е Д Е Л И: 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Сне се самоличността на вещото лице К, както следва:
Р Х К – б.гр., омъжена, неосъждана, б.р. и дела със страните по настоящото делото.
СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 НК и същото обеща да даде заключение
по знание и съвест. 
Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице К.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ К – Поддържам представената експертиза. Съсобственици на процесния имот са четирите блока и
гаражите. УПИ  II е с площ 8970 кв.м. В него попадат четири жилищни блока и поне минимум  30 гаража. Тук се касае
за идеални части върху поземления имот и не мога да кажа дали има други собственици. Общината е собственик на
това УПИ, но тя е продала идеални части на Р. Затова считам, че общината и Р са съсобственици, а апартаментите и
гаражите са с ОПС.
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА заключението на вещото лице К, на която да се изплатят  300 лв. от внесения депозит.
Сне се самоличността на вещото лице Х.
К В Х – 48 г., неженен, неосъждан, б.р. и дела със страните по делото.
СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 НК и същото обеща да даде заключение
по знание и съвест. 
Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице Х.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х – Поддържам заключението. Приходите от търговската дейност и от наемите са осчетоводявани в
ЕТ. Периодите за сключени трудови договори между ЕТ и И съм ги взел от счетоводството на търговеца и съм
направил справка в НАП и съм установил, че съответстват данните за периоди и длъжност. Не съм проверявал преди
2000 г. дали тя е работила по трудово правоотношение. Проверил съм в счетоводството рефинансирането на заема от
ДСК, както и закупуването на транспортното средство МБ, тъй като в счетоводството, освен кафе-аперитива няма
заведени други ДМА сгради, не мога да посоча за кой точно гараж става въпрос. Има заведени ДМА и съм описал
кафе – аперитив за сумата 15886.41 лв., кафе машина за 833.34 лв., един канален вентилатор и три автомобила Ф
М. Това са активите, заведени в ЕТ. По отношение на кредитите, мога да кажа, че всички са обслужвани от ЕТ. 
съм вписал в заключението, беше възможно да се извърши проверка в счетоводството от 01.08. 2003 г. Към тази дата
по сметката - разходи за придобиване  на ДМА е с начално салдо 15886.41 лв. , с която сума актива е заведен като
такъв през  2005 г., но основанието за записването по тази сметка, предполагам, не съм проверил, са разходните
фактури, които са от счетоводството на търговеца във връзка със строителството. Считам, че тези фактури са
относими по косвени доказателства. Има извършена ревизия на ЕТ, след това акт за прихващане и възстановяване
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органите по приходите е констатирано, че причините за възстановяване на ДДС е строителството на кафе – аперитива
Ревизионния акт констатира, че е извършено строителство през периода, за който е претендиран данък за
възстановяване и това строителство е на кафе-аперитива и фактурите, по които е приспадан кредит и съответно
деклариран данък за възстановяване са във връзка с това строителства. 
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА заключението на вещото лице Х, на който  да се изплатят  350 лв. от внесения депозит.
Съдът 
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА  преписката съдържаща се на лист от 224 до  247, представена от Нотариус С.
Адв. Р -  Водим допуснатите ни свидетели.
Сне се самоличността на свидетеля:
ЖПД  - 60 г., б.гр., вдовец, неосъждан, живущ в гр. А, съпругата ми ТЕД и И са първи братовчедки.
СЪДЪТ  ПРЕДУПРЕДИ  свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 НК и същия обеща да каже истината.
СВИДЕТЕЛЯТ Д -  С И се познавам достатъчно добре, от  1982 г. Отношенията ми с И и Б са добри. През  1982 
запознахме с Б. Той ме покани да започна работа при него в С, У, там работихме към ***-строй, управлението се
казваше СУ 9. Аз бях в Р, работих в друго управление и след това Б ме покани при тях. Там се запознахме с
братовчедките. Те работиха като готвачки в управлението, И беше готвачка, а съпругата ми помагаше. И от време на
време ходеше при Б. Датата точно не си спомням, но мисля беше 09.05. Б  ме извикаха в тях и тогава ме запознаха с
моята съпруга. С Б работехме заедно до  1986 г., а аз останах до 1987 г. Тогава заплатите ни бяха много добри
направи влог за апартамент и през  1986 г. си купи и кола. И и Б се ожениха в България, след като той се прибра
закупи в Р кола  -  ***S. След като се прибраха тук взеха апартамента с неговия влог, който си беше направил от Р
Беше внесъл  10 000 лв. на влог. Той изтегли от банката пари, за да може да закупи апартамента. След това продаде
колата, за да може да погаси кредита. С останалите пари си направи обзавеждане на апартамента. Брак сключиха
септември месец 1986 г. Всеки си правеше влог, затова бяхме отишли в Р. Аз също имах влог. Прехвърлянето на
средствата ставаше чрез българското управление в ***. Всеки казваше на касиерката колко иска да му се платят на
ръка и колко да му се прехвърлят във външно-търговската банка. Ние  правихме много хубава заработка там
вземахме много пари по  2000 рубли на месец. През 1984 г. рублата стана едно към едно с лева. В Р преди да си
тръгне Б насам, И се прибра към техните, към Северна ***, а Б се прибра с колата за България. След като Б направи
влога за апартамента и взе колата И дойде в България и сключиха брак. След като купиха апартамента И си отиде в Р
и я нямаше около  10 месеца, а Б се оправяше с ремонти и обзавеждане. Аз живея в А. Аз се прибрах в България през
1987 г. Една година бях тук и след това заминах. Често съм идвал в Смолян, през две, три седмици. От 1998
отношенията между Б и И се развалиха, не вървяха добре. Тогава през  2010 г. И замина за А. Аз тогава бях в Г
Върнах се в отпуска в България, дойдохме до Смолян и стояхме два, три дни. Тогава разбрах, че И ще тръгва за А
идвала у нас сама, оплаквала се е на жена ми, че искала да се разделя с Б, искала да заминава в чужбина, сама да
правела бизнес, или да се прибирала в Р. Тази кола, която Б докара от Р -  ***S, цвят сахара я продаде. Б тегли заем
от банката, за да може да плати апартамента и след известно време, през  1989 г. продаде колата и на цяло си
изплати заема. През това време И ходеше в С, връщаше се и такива работи. Тя работеше в един ма***ин на стария
център за обувки или дрехи, мисля Универмага. След това, като направиха гаража, тя работеше като работничка във
фирмата на Б. И искаше сама да си прави бизнес. Би трябвало И да е била доволна от бизнеса на Б, но защо така
направи не знам. Не мога да си спомня кога се роди дъщеря им. Отначало двамата се грижеха за детето, но след това
само Б. Б се е грижил за детето от 2-3 годишната му възраст. И през това време беше тук, но работеше в ма***ина на
Б. Средствата, които изкарваха от работата им в първия гараж, отидоха за закупуване на втория гараж, а след това с
изкараните средства от работата на двата гаража закупиха и трети. И имаше ФЕ и го закара в Р и го продаде. Този Ф
беше с пари, изкарани от ма***ина. Б закупи Фа, а тя го закара да го продаде, за да подпомогне бизнеса. От тези пари
не донесе нищо. Тук постоянно водеше брат си, племенниците си. Брат й живя тук 3-4 години, племенниците й две
години. В момента В е при Б. Б й закупи жилище и тя си живее в него. И е в А, щеше да прави бизнес, но нещо и там не
стана. За последно през  2013 година съм идвал  на гости при тях и те бяха заедно в апартамента, но в отделни стаи
Две години преди да почине съпругата ми се видяхме с тях. Много често аз и съпругата ми сме идвали на гости в
Смолян при И и Б, те също идваха при нас в А. Повече съм работил в чужбина. 1987 година се прибрах в България
постоях една година и след това пак заминах. 1991 г. окончателно се прибрах в България, сменях няколко фирми
След това четири пъти по два, три месеца съм работил в Италия. Последно в **** бях 2000 г.. 2008 г. тръгнах за Г и
миналата година, ноември месец се прибрах окончателно. 12 години бях в Г. През тези години по три пъти съм се
прибирал в България, идвали сме много често в Смолян, И и Б също ни идваха на гости. Сина ми е роден в Смолян
Жена ми седем месеца беше в болницата в Смолян. И не беше лош човек, не знам защо стана така. Б от влога купи
кола, след което изтегли кредит за апартамент. Продаде колата, за да погаси кредита. Като семейство заедно закупиха
мисля гаража, другото не мога да кажа. И работеше в ма***ина на фирмата на Б, като продавачка. Фирмата беше на Б
а И беше работничка. И приемаше стока в ма***ина, а Б по два пъти на ден ходеше до П за стока. Когато съм бил в
Смолян, аз също съм ходил с Б по два пъти на ден за П. Майката на И е идвала тук в Смолян, живяла е при тях, но не
е  помагала за отглеждане на детето на Б и И.
Сне се самоличността на свидетеля Ч както следва:
СА Ч -  52 г., б.гр., неженен, неосъждан, б.р. племенник на БР, който му е вуйчо.
СЪДЪТ  ПРЕДУПРЕДИ  свидетеля Ч за наказателната отговорност по чл. 290 НК и същия обеща да каже истината
Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Ч.
СВИДЕТЕЛЯ Ч -  Към  1979 година Б замина за Р и след това през  1986 г. се върна, заедно с И и докара кола
сключиха брак, но булката си замина, изчезна за около една година. Първоначално си мислехме, че няма да се върне
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но тя пак се появи. 1986 г. бях на  20 години. Те взеха жилище на Новия център. Преди да закупят жилището живееха
временно в Устово. Б имаше някакви вложения, пари донесени от Р и с тях можеше да си вземе жилище. 
жилище със спестяванията на Б от Р, но те не стигнаха. Б взе и заем от банката. Не бяха женени още, когато Б взе
жилището с влога. След две, три години Б си продаде колата, която докара от Р и с тези пари погаси заема, 
беше взел за жилището. Колата беше *** 1500 S, цвят сахара, най-хубавите коли през това време. Такава кола много
малко хора можеше да си позволят. Б докара тази кола от чужбина. Апартамента беше заедно с гараж. От този гараж
направиха ма***ин и така започна техния бизнес. Б направи фирмата и започна работа с гаража. Около 2000 г. за  две
три години съм бил наемател на ма***ина. Ползвал съм под наем техния ма***ин. След това те си взеха ма***ина и
започнаха да си работят с него. Когато държах ма***ина за известно време И работеше при мен като ма***инерка
парите от дейността на ма***ина закупиха втори гараж, след което от средствата, които изкараха от работата на двата
ма***ина закупиха и трети гараж. Така разшириха ма***ина. Колкото пари излизаха от ма***ина ги влагаха, докато го
направят до сегашното му положение. През  2003-2004 година заминах за А да работя, но съм си идвал и зимата и
лятото в отпуски. Към момента още работя в А. Сега от два месеца съм тук. Към  2011 година И дойде и тя в А
Сподели ми, че отношенията й с Б не вървят и искала да си прави бизнес. Видяхме се в ***. Беше дошла с един
разбойник, с който искаха да правят бизнес.  През  2011 година си закупих жилище в *** и  предложих на И да дойдат с
детето да живеят при мен, исках да й помогна, но тя  ми отказа, явно не искаше да има нищо общо и с мен. И беше
дошла с детето. Тогава И закупи някаква кола, но тогава онзи направи  някакви глоби и затова Б изпрати  3000 паунда
за да може И да плати глобите заради детето да живее спокойно.  Срещали сме се с И, но не сме поддържали
отношения. Когато сме се засичали в отпуски в Смолян, тя не искаше да говори с мен. Когато идваше в Смолян
отсядаше при нейна приятелка и не искаше да ходи в апартамента. Това беше преди развода. И е правила и други
опити за развод. Завеждала е и други дела за развод, едно или две, но на третото успя. Видях И в А през лятото на
2011 г., тогава знаех, че вече не живеят заедно с Б. Те бяха в един апартамент, но в отделни стаи. Мисля, че България
не беше мястото за И. Три, четири години брат й живя на тяхна сметка тук в България. След това доведе
племенниците си и те живяха тук. И се държеше така, сякаш не се чувстваше добре тук в България. Имаше един Ф
който И закара в С да продаде, но не донесе никакви пари. Правеше си някакви сметки. Купи някакви обувки за  
000 лв. за да ги продава, но пак пари не пристигнаха тук. Помагали сме си с финанси, аз съм им давал заеми
Последно изтеглих за Б кредит от Пощенска банка. Преди няколко години Б ми донесе документи, че заема ми е
погасен. Б е единствения българин, който пращаше пари за А, единия път заради квартирата, мисля  7 000 паунда
защото трябваше да се предплати квартирата. Те в това време бяха разделени, но Б изпращаше пари заради детето
В крайна сметка И заряза детето, мисля, че се отказа от него. В сега е при Б. В не контактува с майка си изобщо.
чувам, че И е започнала да й купува подаръци. Доста години И не искаше да я вижда, бяха се скарали. Нямам спомен
кога В се прибра в България, мисля три години учи в А. И, заради проблеми с В не знам да е  влизала в ареста,
че В е създавала проблеми, но не знам какви са. Б движеше нещата, фирмата беше на Б. И работеше в ма***
беше работлива. При мен И работеше като ма***инерка, аз съм си движил документите. Аз съм плащал заплата на И
Б и И отидоха в Смилян да гледат гъби и ма***ина остана празен, затова ми го предложиха на мен.  Аз плащах наем на
Б. И не се разбираше с Б, не че бизнеса не вървеше. И не искаше да живее повече с Б. Дори и при мен не пожела да
живее в А, искаше да прекъсне контактите си с нас. Знам, че бяха взели доста кредит, за да направят кафе-аперитива
Този кредит се изплащаше от ма***ина. И готвеше в аперитива.  И е работила, ако не е работила нямаше да върви
бизнеса. Отдавна не съм виждал И в А. Б движеше нещата в ма***ина, И продаваше, правеше и заявките. И е ходила
да зарежда стока до П с мен. Аз съм я вземал с мой микробус. Основно Б движеше нещата. След това всичко
започнаха доставчици да карат на място, стана лесно. Според мен и двамата са се грижили за детето. И работеше в
ма***ина. Помагал съм на Б  с пари, необходими му за  бизнеса. До колкото знам са вземали пари и от други лица
мога да кажа дали И е продавала стока в Р. Дадох пари, за да започнат да строят. Когато събраха парите, те не ги
върнаха, И закупи някакви обувки да продава, но пари  не видяхме, не ми върнаха парите навреме, чаках доста време

Адв. П -  Считам делото за изяснено от фактическа страна.
Адв. Р -  Имам няколко искания. Във връзка с заключението на вещото лице Х, че въз основа на счетоводните
записвания, с които той се е запознал трудовите правоотношения между И и ЕТ започват от 2000 насам. Моето искане
е да ми издадете съдебно удостоверение, за да се снабдя с подробна справка от НАП, в която да се посочат
работодателите, при които ищцата е осъществявала трудови функции, съответно периодите и длъжността за времето
от  1992 г. до 1999 г. или въобще до датата на предоставяне на справката. Тъй като положих някакви усилия да събера
доказателства във връзка с твърденията ни за трансформация на лично имущество в общо. От настоящия клон на
банката в гр. Смолян информация не ми е предоставена относно влоговете, въпреки че в устни разговори, както аз
така и дов.ми ще потвърди, знаем, че с такава информация за движение на влоговете и погасяване на заема има в гр
София, централата. Мисля, че ако тази информация бъде изискана от съда, ще бъде повече от възможно да я
получим. Моля да изискате с ваше разпореждане доказателства за информацията, съгласно издаденото ни по
удостоверение, но от централата на банката в гр. София,  с информация която да касае за съществуване на влог на
името на дов.ми, начина на разходването му, размера, а така също  и доказателства за погасяване на заема от същата
банка, използван за закупуване на жилище, кога е разрешен, кога е погасен и с какви средства и в какъв размер
идентичен начин не мога да се снабдя и с доказателства за ***та. Моля с ваше разпореждане да изискате тази
информация. 
Адв. П -  Моля да ми се издаде съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдя от МДТ при Община Смолян
от което да е видно БР декларирал ли е като физическо лице самостоятелен обект кафе-аперитив и Ѕ заявил ли е
притежава моята доверителка на база нот. акт от 2018 г. и плащат ли за този имот данъци като физически лица
ответника признава това обстоятелство се отказвам от изискването на справката.
БР -  Повече от  15 години не можех да изкарам този нотариален акт. Общината ми искаше 9000 лв. да платя за
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несъответствие в построената площ. Изчаках 13 или  15 години и отидох при Нотариус А С, занесох документите
Исках да се запише на фирмата, но тя не знам какво направи и го записа и на двамата. Мина с по-малка сума. За пет
години назад съм си платил всички такси. В самото начало започнахме проекти и беше замислено да бъде на
фирмата, затова ми беше възстановен и ДДС. За годините назад не бяхме плащали, но след като се снабдихме с
нотариален акт платих и останалите години. До развода всичко съм плащал аз, И не знаеше къде е НАП. И имаше
кредит  10 000 лв. към ДСК, аз го погасих. Всичко е платено от мен. 1979 година в началото  заминах за С, бях на
години. Попаднах в една строителна бригада, където заплащането не беше кой знае колко. Аз не пуша, не пия и до
1982 г.  бях внесъл  10 000 за жилищния влог. Получавах много добри заработки. Всеки там имаше някакви амбиции
един за кола, друг за къща. Под  1000 лв. месечно за влог не съм правил, понякога съм правил и повече. С 200
рубли там можеше да живеем. Там бях бригадир по ***опроводите, много пъти съм ги спасявал от аварии. В началото
на 1986 г. се върнах в Р и върнах една част от парите за колата, над  9000 лв. Лятото на  1986 г. се върнах в България
От гъбите, които гледахме не спечелих нищо. Ма***ина оставихме под наем на племенника. Двамата с И работихме
гъби, бяхме три семейства. 
Съдът счита искането на ответната страна да им бъде издадено съдебно удостоверение, което да послужи пред НАП
за снабдяване с трудовите договори на ищцата за периода от  1992 до  2000 г. за основателно и затова 
О П Р Е Д Е Л И:
ДА СЕ ИЗДАДЕ  исканото съдебно удостоверение, след внасяне на дължимата ДТ.
ДАВА  възможност на двете страни да формулират исканията си за издаване на съдебни удостоверени в писмени
молби в тридневен срок, считано от днес.
НЕ ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО
Отлага и насрочва делото за 04.03.2021 г., 09:00 ч., за когато страните редовно уведомени.
         
Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието закрито в  13:20   ч.
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