
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 17.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети 

септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ТЕОДОРА ТОЧКОВА 

                      Членове:        
             

При участието на секретаря Д. Д. ………………...………..……………...……………..……..… 

и  прокурора …………………...……………………..……………….…………….………………..    

сложи за разглеждане адм.дело № 295 по описа за 2009 година  …..…………......….……....     

докладвано от  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ……….…....…...……….……………...…………………….. 

На именното повикване в 9.30 часа се явиха: 

 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. К. Й., редовно уведомен, се явява лично и с адв. М. Т., 

надлежно упълномощен от днес. 
ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Началник сектор ОП към ОД на МВР – Х., редовно 

уведомен, не изпраща представител.  
Съдът докладва: В изпълнение определение на съда от предходното съдебно заседание 

са постъпили: писмо с вх.№ 2605/20.07.2009 г. от Началник РПУ – Г., ведно с оригинала на 
Наказателно постановление/НП/ №484/06 от 14.09.2006 г. издадено от Началник РПУ – Г. и 
надлежно ксерокопие от писмо с вх.№9519/28.9.2006 г.,  писмо с вх.№ 2608/20.07.2009 г. от 
ИД Началник сектор “ПП” при ОД на МВР – Х., ведно с оригинала на НП № 1100/07 от 
26.03.2007 г. издадено от Началник сектор “ПП-КАТ” – Х., писмо с вх.№ 2609/20.07.2009 г. 
от Началник РУ на МВР – Х., ведно с оригиналите на НП № 523/04 от 24.03.2004 г. издадено 
от Началник РПУ – Х., НП № 1323/08 от 19.08.2008 г. издадено от Началник РПУ – Х., НП № 
2009/07 от 05.11.2007 г. издадено от Началник РПУ – Х. и писмо с вх.№ 2627/21.07.2009 г. от 
Началник РУ на МВР при ОД на МВР – Х., ведно с оригиналите на НП № 1710/08 от 
22.04.2008 г. и НП № 6070/05 от 30.11.2005 г. и двете издадени от Началник РПУ – Х. 

АДВ.Т.– 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. 
АДВ.Т. – Във връзка с постъпилите оригинали от НП по делото, които не възразяваме 

да бъдат приети като писмени доказателства, твърдим, че подписа на  НП №1100/07 от 
26.03.2007 г. издадено от Началник сектор “ПП-КАТ” – Х., не е положен от моя доверител и 
същото не му е връчвано. Досежно НП № 6070/05 от  30.11.2005 г. и НП                    № 
1710/08 от 22.04.2008 г., двете издадени от Началник РПУ – Х., твърдим че подписа за 
получил преписи от цитираните НП е на моя доверител. Моля, да предявите на моя доверител 
оригиналите на всички НП, които са ви представени от административния орган, за да заяви 
той дали е негов подписа положен на получател или не.  

Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото изпратените с писма  
вх.№№ 2605 от 20.07.2009 г., 2608 от 20.07.2009 г., 2609 от 20.07.2009 г. и 2627/21.07.2009 г. 
оригинали на НП изискани с определение от предходното съдебно заседание. Основателно е 
и направеното искане от пълномощника на жалбоподателя за предявяване на оригиналите на 
НП изпратени с горните писма, водим от което 

О П Р Е Д Е Л И: 
ПРИЕМА като доказателство по делото в оригинал Наказателно постановление/НП/ 

№484/06 от 14.09.2006 г. издадено от Началник РПУ – Г., надлежно заверено ксерокопие от 
писмо с вх.№9519/28.9.2006 г., в оригинали НП № 1100/07 от  26.03.2007 г. издадено от 
Началник сектор “ПП-КАТ” – Х., НП № 523/04 от 24.03.2004 г., НП № 1323/08 от 19.08.2008 



г., НП № 2009/07 от 05.11.2007 г. и трите издадени от Началник  РПУ – Х., НП № 1710/08 от 
22.04.2008 г. и НП № 6070/05 от 30.11.2005 г. и двете издадени от Началник РПУ – Х. 

ПРИСТЪПИ се към предявяване в днешното съдебно заседание  на жалбоподателя А. 
К. Й., оригинала на НП № 6070/05 от 30.11.2005 г., издадено от Началник РПУ – Х, след 
което същия заяви: 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Й. – Подписът на разписката удостоверяваща връчването на 
НП № 6070/05 от 30.11.2005 г. издадено от Началник РПУ - Х., е мой. 

Съдът предяви на жалбоподателя А. К. Й., оригинала на НП № 1710/08 от 22.04.2008 г. 
издадено от Началника на РПУ – Х., след което същия заяви: 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Й. – Подписът на разписката удостоверяваща връчването на 
НП № 1710/08 от 22.04.2008 г. издадено от Началник РПУ - Х., е мой. 

Съдът предяви на жалбоподателя А. К. Й., оригинала на НП № 1100/07 от  26.03.2007 
г. издадено от Началник сектор “ПП-КАТ” – Х., след което същия заяви: 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Й. – Подписът на разписката удостоверяваща връчването на 
НП № 1100/07 от  26.03.2007 г. издадено от Началник сектор “ПП-КАТ” – Х., не е мой. 

Съдът предяви на жалбоподателя А. К. Й., оригинала на НП № 523/04 от 24.03.2004 г. 
издадено от Началник РПУ – Х., след което същия заяви: 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Й. – Подписът на разписката удостоверяваща връчването на 
НП № 523/04 от 24.03.2004 г. издадено от Началник РПУ – Х., не е мой. 

Съдът предяви на жалбоподателя А. К. Й., оригинала на НП №484/06 от 14.09.2006 г. 
издадено от Началник РПУ – Г., след което същия заяви: 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Й. – Подписът на разписката удостоверяваща връчването на 
НП №484/06 от 14.09.2006 г. издадено от Началник РПУ – Г., не е мой. 

Съдът предяви на жалбоподателя А. К. Й., оригинала на НП № 1323/08 от 19.08.2008 г. 
издадено от Началник РПУ – Х., след което същия заяви: 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Й. – Подписът на разписката удостоверяваща връчването на 
НП № 1323/08 от 19.08.2008 г. издадено от Началник РПУ – Х., не е мой. 

Съдът предяви на жалбоподателя А. К. Й., оригинала на НП № 2009/07 от 05.11.2007 г. 
издадено от Началник РПУ – Х., след което същия заяви: 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Й. – Подписът на разписката удостоверяваща връчването на 
НП № 2009/07 от 05.11.2007 г. издадено от Началник РПУ – Х., не е мой. 

АДВ.Т. – С оглед изявлението на доверителя ми, че подписите на предявените му в 
оригинал НП с № 1100/07 от  26.03.2007 г. издадено от Началник сектор “ПП-КАТ” – Х., НП 
№ 523/04 от 24.03.2004 г. издадено от Началник РПУ – Х., НП № 484/06 от 14.09.2006 г. 
издадено от Началник РПУ – Г., НП № 1323/08 от 19.08.2008 г. издадено от Началник РПУ – 
Х. и НП № 2009/07 от 05.11.2007 г. издадено от Началник РПУ – Х., не са негови, ако счетете, 
че се касае за специални знания ще моля, да назначите графологическа експертиза, която да 
потвърди твърденията на доверителя ми, че подписите на предявените му НП в оригинал не 
са негови. 

Съдът намира, че направеното доказателствено искане за назначаване на 
графологическа експертиза е основателно, доколкото счита, че същото ще допринесе за 
изясняване на делото от фактическа страна, предвид изявленията на жалбоподателя, че част 
от процесните НП не са му връчвани, респективно същите не са влезли в сила. Предвид 
уважаване на искането за назначаване на графологическа експертиза в днешното съдебно 
заседание, съдът намира, че ще следва да бъде снет сравнителен материал от подписа на 
жалбоподателя А. К. Й., който да послужи на вещото лице за изготвяне на заключение, 
поради което съдът  

О П Р Е Д Е Л И: 
ПРИСТЪПИ се в днешното съдебно заседание към снемане на образец от подписа на 

жалбоподателя А. К. Й., в следствие на което същия се приложи към делото. 
НАЗНАЧАВА графологическа експертиза, която да бъде изготвена от вещото лице К. 

С. А., което след като ползва образеца от подписа на жалбоподателя А. К. Й., снет в 
днешното съдебно заседание и ползва подписите на същия положени по административно-
наказателните преписки, включващи Актовете за установяване на административни 
нарушения, приключили с издаването на НП № 523/04 от 24.03.2004 г., НП № 1323/08 от 



19.08.2008 г., НП № 2009/07 от 05.11.2007 г. и трите издадени от Началник  РПУ – Х., НП 
№484/06 от 14.09.2006 г. издадено от Началник РПУ – Г. и НП № 1100/07 от  26.03.2007 г. 
издадено от Началник сектор “ПП-КАТ” – Х., намиращи се на място в съответните 
административно-наказващи органи, да даде заключение и отговори на въпроса:  

Подписите върху разписките удостоверяващи връчването на цитираните по горе НП, 
намиращи се по делото в оригинал, положени ли са от жалбоподателя А. К. Й.? 

Вещото лице да работи при депозит в размер на 120/сто и двадесет/лева, вносими в 
3/три/-дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд – Хасково. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.10.2009 година от 9.30 часа, за която дата 
страните по делото, да се считат уведомени. Вещото лице К. С. А., да се уведоми и призове за 
изготвяне на заключение по поставената му задача, след внасяне на определения от съда 
депозит. 

Заседанието приключи в 9.53 часа. 
Протоколът се изготви на 17.09.2009 година. 

 
 

СЪДИЯ:      Секретар: 
 
  
 
 


