
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 29.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд  …………….…………     в публично съдебно заседание 

на двадесет и девети септември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

 
               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРЕМЕНА-КОСТОВА ГРОЗЕВА 
                     Членове:         
 

             

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

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

сложи за разглеждане адм.дело № 419 по описа за 2009 година ..........…………......….……....     

докладвано от  съдия  Кр.КОСТОВА-ГРОЗЕВА .…...……….……………...………....……….. 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха: 

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т. П. Н., редовно призован, се явява лично и с адв.Р. 

У., с пълномощно от днес. 

 ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Директора на ОД на МВР – Х., редовно 

призован, не се явява и не изпраща представител. 

 АДВ.У. – Ход на делото. 

 Предвид редовното призоваване на страните, съдът намира, че не са 

налице процесуални пречки за даване ход на делото, водим от което 

 О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 Докладва се делото.   

 АДВ.У. – Поддържаме изцяло жалбата с всички наведени в нея доводи. 

Моля, да приемете като доказателство по делото, изпратената от ОД на МВР – Х., 

административна преписка. Нямаме други доказателствени искания. 

 По доказателствата, съдът счита, че следва да приеме като доказателства 

по делото, приложените към административната преписка писмени документи. Наред с това, 

относно направените възражения с жалбата за нищожност на оспорената Заповед с                  

рег.№ 2122/22.07.2009 г. на Директор ОД на МВР – Х. и с оглед посочването, че това е 

Екз.№3, съдът намира, че следва да изиска от административния орган, да представи в 

оригинал процесната заповед или първия екземпляр от същата в 3-дневен срок от 

съобщението, като му бъде указано, че при неизпълнение определението на съда на виновното 

длъжностно лице ще бъде наложена „Глоба“ по реда на чл.405 от ЗСВ. 

 Водим от това, съдът 

 О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИЕМА като доказателства по делото, приложените към 

административната преписка писмени такива, а именно надлежно заверени ксерокопия от 

Заповед рег.№2122 Екз.№3 от 22.07.2009 г. на Директор ОД при МВР – Х., Обобщена справка 

рег.№14638/10.07.2009 г., относно извършена проверка във връзка със Заповед 

рег.№1954/08.07.2009 г. на Директор ОД при МВР – Х., Заповед рег.№ 1954/08.07.2009 г. на 

Директор ОД при МВР – Х., Обяснение от Т. П. Н. рег.№14637/10.07.2009 г. до Директор ОД 

на МВР – Х., Писмо изх.№ 3260/10.07.2008 г., Протокол/препис-извлечение/ на ХОС от 

проведено с.з. на 07.07.2009 г. по н.ч.д.№246/2009 г. по описа на съда, Писмо 

рег.№14568/10.07.2009 г., Типова длъжностна характеристика на длъжността “Младши 

дознател-Дознател-Старши дознател”, Писмо изх.№ 3259/10.07.2009 г. и Протокол на ХОС от 

с.з. проведено на 07.07.2009 г. по н.ч.д.№246/2009 г. по описа на съда.    



 УКАЗВА на административния орган в 3-дневен срок от съобщението, да 

представи Заповед с рег.№ 2122/22.07.2009 г. на Директор ОД на МВР – Х. в оригинал или 

първия екземпляр от същата, като при неизпълнение определението на съда на виновното 

длъжностно лице, ще бъде наложена „глоба“  по реда на чл.405 на ЗСВ. 

 ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.11.2009 година от 10.00 часа, за която 

дата страните да се считат уведомени. 

 Заседанието приключи в 10.51 часа. 

 Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

 СЪДИЯ:    Секретар: 

 


