
 1

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

 

Хасковският административен съд…….…………... в публично 

съдебно  заседание  проведено  на двадесет и девети септември две хиляди 

и девета година в състав:  
 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА                                                     

                                          
 

При участието на секретаря: А.Л………………....…………...…………….… 

и прокурора: ..…………………………….…….…..…..сложи за разглеждане 

адм. дело № 457 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 

от съдия Петя ЖЕЛЕВА…....…….…………………..………………………… 

на именното повикване в 12.04 часа  се явиха:……………………………….. 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.Д., действащ като ЕТ”Д.К.”,  редовно призован, не се 

явява. За него се явява адв.П., редовно упълномощен по делото от днес. 

 ОТВЕТНИКЪТ А.И.Т., редовно призована, се явява лично. 

По хода на делото: 

Адв.П. – Да се даде ход на делото. 

ОТВЕТНИКЪТ А.Т. – Да се даде ход на делото. 

Съдът счита, че не се налице процесуални пречки за даване ход на делото, 

поради което 

    О П Р Е Д Е Л И :  

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се жалбата. 

Адв.П. – Поддържам жалбата на доверителят ми. Тъй като същата е бланкетна, 

представям Ви и допълнително заявление, с което допълваме жалбата. Представя също 

така и протокол за доброволно изземване на вещите на доверителят ми, акт за 

установяване на административно нарушение, възражение против акта и наказателно 

постановление за санкциониране на доверителят ми, затова, че е допуснал лицето А.Б. 

на работа без да е сключило трудов договор. С заявлението, с което конкретизираме 

обвинителните основания правим искане за удостоверяване на съдебно удостоверение 

във връзка с делото, което е образувано с административен характер в РС – Х. В тази 

връзка представям и тези доказателства, тъй като става дума за една и съща проверка. 

При едното се обявява съществувалото трудово правоотношение, с другото се налага 

санкция, затова че не е било декларирано това трудово правоотношение. Там се 

съдържат доказателства, че е указан натиск върху лицата, които са присъствали, че не е 

имало налице изобщо престиране на работна сила, че е извършена проверка съвместно 

с органи на РПУ. Всички тези факти водят до една необоснованост на акта, тъй като не 

е престирана работна сила към момента на извършване на проверката. Да се приемат 

представените по делото доказателства.  

ОТВЕТНИКЪТ А.Т. – Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата по 

делото. По днес представените доказателства, предоставям на съда да реши. 

Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото преписката по 

издаване на оспорения административен акт. Наред с това счита, че следва да остави 

без уважение искането за приемане като доказателство по делото акт за установяване 

на административно нарушение от 27.07.2009 г., възражение срещу акта, наказателно 
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постановление № 2600421/30.07.2009г. на Дирекция “Инспекция по труда” – Х., както и 

протокол за доброволно предаване от 22.07.2009г., тъй като намира, че тези писмени 

доказателства не са относими към предмета на настоящото дело. Това са доказателства 

в развило се отделно административно-наказателно производство по което е издадено 

наказателното постановление на Д.К.Д., в качеството му на ЕТ с наложена 

имуществена санкция и нямат значение за настоящото дело, където е друг предмета на 

оспорване.  

Водим от това, съдът 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като доказателства по делото преписката по издаване на оспорения 

административен акт, а именно: сметка за изплатени суми №03/23.07.2009г.; 

граждански договор № 03/13.07.2009г.; служебна бележка от 23.07.2009г.; протокол за 

извършена проверка рег.№783/22.07.2009г.; декларация от 22.07.2009г.; постановление 

за обявяване съществуването на трудово правоотношение №11/22.07.2009г.; 

удостоверение за актуално състояние изх.№ 2839/1992 от 26.08.2009г. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за приемане като доказателства по делото 

на акт за установяване на административно нарушение от 27.07.2009 г., възражение 

срещу акта, наказателно постановление № 2600421/30.07.2009г. на Дирекция 

“Инспекция по труда” – Х., както и протокол за доброволно предаване от 22.07.2009г. 

Връща представените доказателства на процесуалния представител на жалбоподателя, 

като неотносими към предмета на спора.  

 Адв.П. – Госпожо съдия, протокола е от същата дата на която е извършена 

проверката и е на същия адрес. Тук има лице, което ще искаме да бъде призовано като 

свидетел по делото. Това е лицето, което е съставил протокола- В.К. – служител в РПУ 

– Х. Това лице ще докаже, че не е съществувало трудово правоотношение и че никой не 

е работил когато са влезли в къщата. Ние твърдим, че изобщо не е съществувало 

трудово правоотношение и това е отразено и в декларацията, която е подписало лицето, 

което е прието че е работило- А.Б. Тя казва, че не е работила по трудов договор до 

момента, не работи по граждански договор. Тази декларация която е подписала, тя е в 

момента на проверката. Правя искане за разпит на свидетелката А.Ю.Б., която ще 

установи обстоятелството, че тя не е работила там, а са били на помен на същия ден в 

къщата. Също така да се призове за свидетел лицето С.А.А. Ние ги водим за днешното 

съдебно заседание. Освен това искаме да ни бъде издадено съдебно удостоверение по 

силата на което да се снабдим с друго такова от РПУ – Х., кои служебни лица, 

служители в РПУ – Х. са присъствали на извършената проверка на 22.07.2009г. в 

къщата на ул.”Ц.К.”, за да можем да ги призовем като свидетели и тях. В тази къща е 

разбита вратата и са влезли вътре, а хората са били на помен. За едната половина казват 

“Вие сте работили”, а другата половина ги освобождават. Не знаем кои лица са 

присъствали на проверката. Също така искаме да допуснете и като свидетел лицето Б.К. 

– ст.инспектор в Д”ИТ” – Х., който е присъствал на проверката. 

 ОТВЕТНИКЪТ А.Т. – По направените искания предоставям на съда да реши.  

 По така направените искания, съдът счита, че следва да уважи исканията на 

пълномощника на жалбоподателя да му се издаде поисканото, с представената в 

днешното съдебно заседание молба, съдебно удостоверение въз основа на което да се 

снабди с друго такова от РПУ – Х. досежно факта, кои лица от системата на МВР-Х. са 

участвали в извършване на проверка на 22.07.2009г. на ул.”Ц.К.”, във фирмата на 

ЕТ”Д.К.”, както и съдебно удостоверение от което да е видно какъв е предмета на 

настоящото дело – кой административен акт се атакува – ППСТП с кое лице е предмет 

на обжалване, кои са страните по него, какво и на какъв процесуален стадии се намира 

делото в момента. По искането за разпит на свидетели, съдът счита, че следва да 

допусне в качеството на свидетели посочените лица от жалбоподателя, а именно 
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А.Ю.Б., С.А.А. и Б.К. – ст.инспектор в Д”ИТ” – Х., който да бъде призован на адрес по 

месторабота. Съдът счита, че всички свидетели следва да бъдат допуснати за разпит за 

следващото съдебно заседание. 

 Водим от горното, съдът 

     О П Р Е Д Е Л И :  

 ПОСТАНОВЯВА да се издаде съдебно удостоверение въз основа на което да се 

снабди с друго такова от РПУ – Х. досежно факта, кои лица от системата на МВР-Х. са 

участвали в извършване на проверка на 22.07.2009г. на ул.”Ц.К.”, във фирмата на 

ЕТ”Д.К.”. 

 ПОСТАНОВЯВА да се издаде съдебно удостоверение от което да е видно какъв 

е предмета на настоящото дело – кой административен акт се атакува – ППСТП с кое 

лице е предмет на обжалване, кои са страните по него, какво и на какъв процесуален 

стадии се намира делото в момента. 

 ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели А.Ю.Б. и С.А.А. при режим на 

довеждане от адв.П. 

  ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Б.К. – ст.инспектор в Д”ИТ” – 

Х., който да бъде призован на адрес по месторабота. 

 ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.10.2009г. от 11.00 часа, за която дата 

страните да се считат редовно уведомени. 

 Заседанието приключи в 12.07 часа. 

 Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 


