
 

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. 

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

сложи за разглеждане  адм. дело № 348  по описа за  2008 година………………. 

докладвано от  Съдия Кр.Костова-Грозева………………………….…………….. 

на именното повикване в 14.02 часа  се явиха:…………………………………..… 

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П. Х. П., уведомен от предходно съдебно заседание, не се 

явява.  За него се явява адв. Р. Б., редовно упълномощен от преди. 

 ОТВЕТНИКЪТ М. С. – разузнавач при РУ-Д., уведомен от предходно съдебно 

заседание не се явява. Представлява се по пълномощния от юриск. М. от преди.  

 Адв.Б. -   Не са нали процесуални пречки за даване ход на делото, поради което 

моля да се даде ход на делото.  

 Юриск.М. – 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. 

 Адв.Б. – Поддържам жалбата.  Нямам искания за събиране на други доказателства 

и моля съдът да приключи съдебното дирене. Не оспорваме, приетите в предходно 

съдебно заседание писмени доказателства.  

 Юриск.М. – Госпожо съдия,  имам искане да се изиска от Досъдебно производство 

№627/2008г. на РУ при МВР – Д. чрез Районна прокуратура обясненията на Т. Т. К., 

заведени под вх. № ЕД7613/18.11.2008г., както и разпитите й пред съдия. Тъй като именно 

изнесените от нея показания особено при втория разпит, тъй като при първия дава 

различни показания, от които се установява задържания в извършеното престъпление, 

вследствие на които жалбоподателя е задържан. Разпита пред съдия е от 18.11.2008 г. и са 

дадени по досъдебно производство № 627/2008 на РУ-Д.. Моля да се изиска заверено 

копие от протокола за разпит на свидетел пред съдия, който се е  провел на 18.11.2008г. в 

17.00 часа. Наред с това,  с оглед доказване на правомерността на заповедта, моля да бъде 

допуснат до разпит в качеството на свидетел мл.разузнавач  А. В. К., който ще потвърди 

основанията довели до задържане на лицето, неговия разпит е от значение за правилното 

изясняване на делото, тъй като той се е занимавал заедно с административния орган в 

лицето на М. С. със случая  и неговия разпит е наложителен, с оглед изясняване на 

обстоятелства до задържане на лицето. Този свидетел е присъствал при задържането, 

участвал е при разкриването на деянието, бил е в Я., като е присъствал и на разпита на 

свидетелката, т.е с разпита на посочения свидетел ще е от значение за изясняване на 

делото от фактическа страна.  

 Адв. Б.  – Аз считам, че следва да отхвърлите искането, тъй като се касае за 

прилагане на доказателства такива, каквито ги искат ответната страна те са неотносими 

към производството.  На първо място още с жалбата ние сме направили искане да се 

приложи ДП №627/2008г., т.е то трябваше да бъде приложено от административния орган 



 

още при комплектоване на преписката. След като основание за задържането е именно тази 

преписка, органа следваше да я осигури. Ние оспорваме наличието на фактически и 

правни основание в заповедта, а не в реалността и дали са съществували или не, не е от 

значение. Дори ако са били съществували и административния орган е знаел за това, 

следваше да ги опише в заповедта. Описано е “разпит на Т. К., която еди в какво си го 

уличава”, в какво престъпление по коя норма не е ясно. Следваше да са описани 

фактическите и правни основания и след като ще се представят доказателства, намиращи 

се в Заявителски материал и Досъдебно производство, то те нямат отношение към 

предмета на спора. Аз ако поддържах  искането си направено с жалбата, щях да кажа, още 

повече, че има официално писмо, с което е отговорено, че подобно искане от моя страна е 

несъстоятелно, тъй като прокуратурата разрешава да се прилагат ДП.  Съдът не изиска по 

моята молба преписката, а току що се иска част от нея. Аз ще представя доказателства, как 

свидетелката е предизвикала проверка по начина, по който е заведена до съда, за разпита 

пред съдия, като е давала два пъти показания, единия път с натиск другия не. Относно 

искането за допускане до разпит на свидетел, считам, че няма отношение към издадената 

заповед. 

 Наред с това моля ответната страна да отговори срещу кого се води досъдебно 

производство №627/2008г.  

 Юриск.М. – На този въпрос може да отговори РП – Д..  

 По доказателствата и направените искания, съдът намира, че на първо място ще 

следва да приеме като доказателства по делото приложените към молба с вх. № 

2816/04.08.2009г. на Административен съд – Хасково болничен лист №1225/01.06.2009г. и 

медицинска бележка № 159/01.07.2009г. Ще следва да се изиска от РУ при МВР – Д. 

заверено копие на Досъдебно производство №627/2008г. по описа на РУ на МВР – Д. за 

прилагане към настоящо дело, както и да допусне до разпит в качеството на свидетел 

лицето мл.разузнавач А. В. К. при РУ на МВР – Д., с оглед установяване обстоятелствата 

посочени от пълномощника на ответника. 

 Предвид горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИЕМА като доказателства по делото: болничен лист №1225/01.06.2009г. и 

медицинска бележка № 159/01.07.2009г.  

 ДА СЕ ИЗИСКА от РУ при МВР – Д. заверено копие на Досъдебно производство 

№627/2008г. по описа на РУ на МВР – Д. за прилагане към настоящо дело, като се укаже 

на същите, че при невъзможност да представят заверено копие на посоченото досъдебно 

производство, следва да изложат причините за  това.  

 ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето мл.разузнавач А. В. К. при 

РУ на МВР – Д., с оглед установяване обстоятелствата посочени от пълномощника на 

ответника. 

 ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 15.10.2009 г. от 10.00 часа, за която дата 

страните уведомени. Да се призове допуснатия свидетеля на адрес РУ на МВР – Д..   

 Заседанието приключи в 14.15  часа.  

 Протоколът се изготви на 15.09.2009г. 

  

СЪДИЯ:       Секретар:  


