
 

П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 15.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  
проведено на петнадесети септември 2009 година в състав:  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА 
Членове:   

                                         
 

При участието на секретаря: М.Ч. 
прокурора: …………………….…………………………….………… 
сложи за разглеждане  адм. дело № 314  по описа за  2009 година 
докладвано от  Съдия Кр.Костова-Грозева 
на именното повикване в 14.30 часа се явиха: 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т. М. Т., уведомен от предходно съдебно заседание се 
явява лично и с адв.Р. от САК, редовно преупълномощен от адв.Р., с представено 
надлежно удостоверение.  
 ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК РУ на МВР – Д. се представлява от юриск.М., с 
пълномощно представено по делото.  
 Адв.Р. – Преди даване ход на делото нямаме искания за прекратяване или 
спиране на производството по делото.  Да се даде ход на делото.  
 Юриск.М. – Преди даване ход на делото нямаме искания за прекратяване 
или спиране на производството по делото. Да се даде ход на делото.  
 Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което 

О П Р Е Д Е Л И: 
 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
 Докладва се делото.  
 Адв.Р. -  Поддържам жалбата, така както я предявена и доказателствените 
искания направени в нея. Също така  имаме едно допълнително искане за събиране 
на доказателство, а именно допускане до разпит в качеството на свидетел лицето Д. 
Т. в, който водим. Искането за допускане на свидетел е във връзка с твърдяно в 
жалбата, а именно несъобразяване на  наказанието със субективната страна на 
деянието, за което е наказан моя доверител, във връзка с това, че не е умишлено. Да 
се приемат писмените доказателства, приложени към преписката, не ги оспорваме.  
 Юриск.М.  – Оспорвам жалбата, същата считам, за неоснователна. Не 
възразявам по направеното искане за допускане до разпит в качеството на свидетел 
посоченото лице. Да се приемат доказателствата по делото.  
 По доказателствата и направените искания, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 
 ПРИЕМА като доказателства по делото: заповед 
рег.№П5ЯД143/16.06.2009г., писмо вх.№11801/22.06.2009г., обяснения 
рег.№ЯД7788/10.06.2009г., предложение рег.№10946/28.05.2009г., справка 
рег.№10833/27.05.2009г., писмо рег.№10987/29.05.2009г., жалба вх.№Ж-
2669/15.05.2009г., писмо № Ж-28/15.05.2009г., жалба № Ж-28/15.05.2009г., писмо 
вх.№9552/25.05.2009г., жалба № ЖД4/15.05.2009г., писмо №ДП229/24.04.2009г., 
постановление за образуване на наказателно постановление от 22.04.2009г., 
докладна записка от 21.04.2009г., писмо рег.№5208/21.04.2009г., жалба № 
ЯД2353/13.04.2009г., обяснения от П.Г. П.от 16.04.2009г., справка в централна база 



 

в КАТ, протокол за разпит на свидетел от 07.05.2009г., постановление за 
назначаване на експертиза от 08.05.2009г., заключение на инж. П. Т. Ц., справка – 
декларация от 12.05.2009г.,  постановление за определяне възнаграждение на  вещо 
лице от 13.05.2009г., съобщение за извършено престъпление от 24.04.2009г., 
обяснения от Р. К. П. от 16.05.2009г., обяснения от 16.05.2009г., обяснения от Н. В. 
И. от 16.05.2009г., обяснения от К. Т. Й., обяснения от С. К. С. от 16.05.2009г., 
свидетелство за регистрация на МПС, телеграма за обявяване на ОДИ от 
17.05.2009г., докладва записка от 19.05.2009г., докладна записка рег. 
№8Д6494/18.05.2009г., обяснения от Диян Русков Танев от 19.05.2009г.-2 стр., 
обяснения от И. И. Т., обяснения от П. Т. Б., докладва записка от 19.05.2009г., 
докладна записка рег. №ЯД6512/19.05.2009г., обяснения от Г. И. М.,  обяснения от 
С. К. С., обяснения от И. М. Д., данни за прекратяване на регистрация, обяснения от 
И. М. Д. от 20.05.2009г. и докладна записка рег. № ЯД6575/21.05.2009г.  
 ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето Д.И. Т..  
 Пристъпи се снемане самоличността и разпит на свидетеля.  
 СВИД. Д. И. Т. - 40 г. бълг. гражданин, женен, неосъждан, без родство.  
Предупреден за отговорността по чл.290 от НК.  
 СВИД. Т. – Работя в системата на МВР от 1995г. Познавам жалбоподателя 
от момента когато беше изпратен в РПУ – Д. – 2000 година. В  момента обслужваме 
един район.  Спомням си за случай, в който беше откраднат - спрян от движение 
автомобил. Колегата пряко работи по този случай, като имаше сигнал, че 
автомобилът е откраднат, но беше спрян от движение и приключи преписката, като 
я изпрати на Районна прокуратура за отношение по компетентност. По принцип 
автомобилът беше спрян от движение, като нямам идея дали е обявен за издирване, 
но по принцип и аз не бих го обявил за издирване, след като е спрян и са предадена 
номерата в КАТ и преписката е приключила, като открадната вещ. Номерата на 
автомобила бяха предадени преди кражбата. Специално има случаи, като се 
обявяват за откраднати автомобили, а именно в такива, в каквито е извършена 
некоректна  продажба, не са платили данъци, тогава се жалват за откраднат 
автомобил, като  ако се изясни случая не се обявява за откраднат автомобила. 
Конкретно такъв случай за откраднат, но спрян от движение автомобил, съм нямал. 
За други случаи за бракувани автомобили, да издирват се, но специално такъв 
случай като този не съм чувал да има. Т. Т. не е бил наказван преди това.   
 Главен полицай съм в момента към криминална полиция от 2008г. В самото 
начало беше този случай. Случаят дойде след като аз отидох в криминална полиция. 
Не съм работил по конкретен случай, но се извършва проверка след сигнала, 
обявява се автомобила и номерата, но в този случай автомобила беше спрян от 
движение. Не мога да отговоря дали е МПС.  
 Адв.Р. – Нямам други въпроси към свидетеля. 
 Юриск.М. – Нямам въпроси към свидетеля, но моля да се изиска справка от 
отдел “Човешки ресурси” при ОДП на МВР – Х., от която да е видно свидетелят от 
коя дата изпълнява длъжността в “Криминална полиция” при РУ на МВР – Х., от 
която да се види дали е започнал работа преди или след подаване на жалбата за 
откраднатия автомобил. 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т. М. Т. – Твърдя, че след като започнах да работя по 
подадена жалба, свидетелят започна работа в “ Криминална полиция” при РУ на 
МВР – Х. 
 Юриск.М. – След като жалбоподателя признава този факт, оттеглям 
искането.   
 Съдът счита, че за правилното изясняване на делото от фактическа страна ще 
следва да се укаже на пълномощника на ответника по делото да представи 
Инструкция за издирвателна дейност в МВР № Із-31/27.11.2006г., както и предвид 
направеното възражение за оспорване компетентността на органа издал заповедта 



 

доказателства в тази насока, а именно степените на всичките началници, с оглед 
удостоверяване компетентността на Н. РУ на МВР – Д. 
 Водим от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 
 УКАЗВА на пълномощника на ответника по делото да представи 
Инструкция за издирвателна дейност в МВР № Із-31/27.11.2006г., както и 
доказателства за компетентността на органа издал заповедта, а именно степените на 
всичките началници, с оглед удостоверяване компетентността на Началник РУ на 
МВР – Д. 
 ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 15.10.2009 г. от 10.00 часа, за която дата 
страните уведомени.  
 Заседанието приключи в 14.46  часа.  
 Протоколът се изготви на 15.09.2009г. 
  
 

СЪДИЯ:       Секретар:  
 


