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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:   ИВА БАЙНОВА 
                             Членове:         
             
При участието на секретаря М.Ч. 
и  прокурора    …………………………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане адм.дело № 82 по описа за 2009 година .…………......….……....     
докладвано от Съдия Ива БАЙНОВА  .……....……….……………...…………………….. 
на именното повикване в 10.30 часа се явиха: 
  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И. Я. М. уведомен от предходно съдебно заседание не се 

явява. За него се явява адв. Н., редовно упълномощен от преди. 

 ОТВЕТНИКЪТ Е. Ю. Е., редовно уведомен се явява лично. 

 СВИДЕТЕЛЯТ Ю. Д. К., редовно призован се явява лично, доведен от органите на 

ОЗ “Охрана” - Х. 

 СВИДЕТЕЛЯТ А. И. С., нередовно призован не се явява. Призовката за същият е 

върната в цялост от служителите при ОЗ “Охрана” – Х., с отбелязване, че лицето е в 

чужбина.  

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. П. П., редовно призован се явява лично.  

 Адв.Н. – Да се даде ход на делото.  

 ОТВЕТНИКЪТ Е. Ю. Е. – Да се даде ход на делото.  

 Съдът счита, 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.Н. – Нямам искания преди разпита на свидетеля.   

 ОТВЕТНИКЪТ Е. Ю. Е. - Нямам искания преди разпита на свидетеля.   

 Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетеля.  

 СВИД. Ю. Д. К. – роден на …………… г. в Р., бълг. гражданин, неосъждан, без 

родство. Предупреден за отговорността по чл.290 от НК.   

 СВИД. Ю. Д. К. – Доколкото си спомням март месец ни изпратиха на ул.”К.”, 

номера не мога да си спомня, като дежурния ни каза, че имало подаден сигнал, че 

някакво лице влезнало в мазетата. При отиване на място мазетата бяха отворени и 

засякахме едно лица скрито зад вратата. Отведохме лицето в РУ на МВР и го предадохме 

на дежурния офицер за изясняване на случая. Точно какво е станало не мога да си 

спомня, аз и колегата отидохме там където ни изпрати дежурния на ул.”К.”, това трябва 

да е записано в Докладната записка. На знам защо не е записано в докладната записка не 

са записани имената на колегата, като не може да съм бил само аз. Ние се въртим и 

нощни и дневни и не мога да си спомня, през кое време на денонощието е било, това е 

било март месец и не е единствения случай, който е бил.   Това което си спомням, че 

дежурният ни изпрати на ул.”К.” трябва да е записан номера, не мога да си спомня точно 

какво се е случило. Не мога да си спомня дали  имаше хора, подали сигнала. Мисля, че 

бяха отворени мазетата, не мога да си спомня. Ние отидохме направи при мазетата, тъй 

като сигнала ни беше подаден така от дежурния, че в мазетата е влезнало лице, мисля че 

беше от ромски произход. Не мога да си спомня, но мисля, че лицето беше сам. Това си 

спомням. Не мога да си спомня дали съм разговарял с някой. Това което е записано в 
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докладната записка това е. Минало е доста време. Влезнахме и започнахме да 

претърсваме за лице, тъй като такъв беше сигнала. Това е. Намерихме едно лице, което се 

беше скрило зад врата на едно мазе, доколкото си спомням беше едно мазе. Доведохме го 

в районното управление и беше предаден на дежурния офицер за изясняване на случая.   

 На свидетелят Ю. Д. К. се предяви докладна записка, находяща се на л.22 от 

делото.  

 СВИД. Ю. Д. К. – По докладната значи е било през деня. Това е, което е записано 

в докладната записка, няма друго какво да кажа. Пише, че докладната записка е написана 

на 24.03.2009г., а случая е на 02.03.2009г. Докладните ги представяме в районното 

управление,  оставяме ги при нашите началници и се дават за завеждане по каналния ред. 

Щом пише, че съм провел разговор със собствениците, значи е вярно. Не мога да си 

спомня, с кого сме провели разговор, дали с мъж, с жена или дете. Каквото е написано, 

това.  

 В края на смяната пишем докладните записки. Не, не съм я писал аз тази докладна 

записка, защото нямаме компютър. Някой път ги пишем в стаята на дежурния. Аз я 

написах, ако имаме възможност в края на смяната я пишем компютър. На дата съм я 

написал, но изглежда нещо съм объркал датата.  Мисля, че съм объркал датите, защото 

сега видях, че съм написал 24.03.2009г., а случилото се е извършено на друга дата. Не 

знам какво е станало изглежда съм допуснал грешка.  

 Лицето, което заловихме имаше документ за самоличност, щом не му е съставен 

акт, значи е имало. Мисля, че само едната врата беше изкъртена, където се беше скрил 

зад нея, доколкото си спомням. След като съм писал, че е изкъртил входните врати на 

мазетата, това е. Не мога да си спомня.  

 Докладните записки ги оставяме при началниците, нашия пряк началник е Я.  М., 

те се събират и на другия ден се разпределят на оперативката, който ще работи по случая 

с тези лица. Щом съм се подписал, значи аз съм я написал. Имаме бланки изкарани на 

ксерокс копие, имаме ги и в компютъра на дежурния и на края на смяната може би съм 

влезнал в дежурната стая и съм я написал на компютъра. Не мога да кажа защо пише 

24.03.2009г.,   може да съм се объркал. Тези докладни записки се завеждат, но защо няма 

номер не знам. Нали ви казах, ние ги оставяме при началниците, те ги завеждат и какво 

ще там не знам.  

 Заведохме лицето в Районното управление и го предох на Е., тъй като той  беше 

дежурен офицер и пое случая да се занимава с него. Лицето беше предадено, защото 

беше в мазетата. Ние не можем да установим дали има кражба, тъй като собствениците 

трябва да кажат. Само лицето беше в мазетата, доколко си спомням други нямаше. Това 

лице живее на ул. “В.Л.”, криминално проявен е.. Знам, че е криминално проявен, защото 

го познаваме, многократно сме го задържали. Той има много кражби.  Ние не сме го 

видели да кърти вратата. Доколкото си спомням вратата беше отворена и той се беше 

скрил зад нея.  Не сме видели дали е изкъртена или отворена. Не мога да спомня дали 

има вещи в него. Не мога да си спомня, какво има в това мазе, не мога да си спомня и 

нещо по специално да сме разкрили в мазето. Не е имало друг полицейски служител 

освен колегата в мазетата мисля, че нямаше, не мога да си спомня. Мисля, че после дойде 

група, не знам, не е единствения случай, за да помня. Прочетох докладната, но това е 

което мога да кажа друго, не мога да кажа. Евентуално сме провели разговор със 

собственици. След като е записано значи сме провели. Сигурно по данни на съседи, сме 

водили разговор.  Това собствениците трябва да кажат дали има кражба извършена, не 

може да кажем ние.  Сигурно сме потърсили собственика, не си спомням,  това е станало 

преди много време.  

 Адв.Н.  – Нямам въпроси към свидетеля. Преди разпита на вещото лице, заявявам, 

че държа на разпита на неявилия се свидетел и тъй като докладната записка няма входящ 

номер, кога е заведена, а свидетелят твърди, че е въпрос на негова грешка посоченото в 

същата, моля да се  изиска от Началникът на РУ при МВР – Х. да даде справка 
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докладната записка от ст.полицай Ю. Д. К. заведена ли е под номер, ако е заведена под 

кой номер и на коя дата.  

 ОТВЕТНИКЪТ Е. Ю. Е. – Не възразявам по направеното искане.  

 Съдът счита, че искането направеното от пълномощника на жалбоподателя за 

изискване справка от Началник РУ при МВР – Х;, докладната записка от ст.полицай Ю. 

Д. К. заведена ли е под номер, ако е заведена под кой номер и на коя дата за основателно, 

тъй като действително в съдържанието на представената такава в кориците на делото 

липсва регистрационен номер  под който е заведена и на коя дата.  

 Водим от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДА СЕ ИЗИСКА справка от Началник РУ при МВР – Х., докладната записка от 

ст.полицай Ю. Д. К. група ООР – ППД при РУ на МВР – Х., с дата 24.03.2009г. във 

връзка със задържането на И. Я. М. заведена ли е под номер, ако е заведена под кой 

номер и на коя дата. 

 Адв.Н. – Да се пристъпи към разпит на вещото лице.  

 ОТВЕТНИКЪТ Е. Ю. Е. – Да се пристъпи към разпит на вещото лице. 

 Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на вещото лице.  

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. П. П. -  роден на …………..г., бълг. гражданин, неосъждан, 

женен, без родство.  Предупреден за отговорността по чл.291 от НК.   

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. П. П. – Представил съм заключение, което поддържам. При 

снемане на материала съм работил с много спектрален комператор  “VSC-4Plus” и 

микроскоп “OLIMPUS” с увеличение до 90х. Това е точно така на лицевата част от 

документа слабо видими щрихи, просто механизма на изписване под индиго е такъв 

когато е по износено индигото не оставя видимите за изследване щрихи. Единственото, 

което може да се определи е цвета на индигото, говорим за лицевата част на документа.  

 На вещото лице се предяви заповед за задържане на лице, находящо се на л.3 от 

делото.  

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. П. П. - Целта на задачата на експертизата беше да се установи 

дали това представлява копие на оригиналната заповед. В случая съдейки по тази част, 

може да се предполага, но категорично не може да се вземе становище. Категорично по 

лицевата част, не може да се установи дали това представлява копие на оригиналната 

заповед. За частта, която е на гърба на документа категорично може да се твърди, че е 

копие на оригиналната заповед, но само за тази част.  

 Цифрата е изпълнена с различна химикалка паста и с десен, различаващ се с 

останалия текст, за това съм категоричен. С техниката, с която съм извършил 

изследванията не беше видимо дали на мястото, където трябва да я има тази цифра, там 

където е основанието за задържане е имало такава, на копието става въпрос. Не можах да 

установя дали е имало такава или не.  Тук искам да вметна, че предмет на експертиза 

беше цифрата едно за оригиналната заповед не на копието.  Видът на пастата се определя 

от производителя и категорично е, че изписването е от различни пишещи средства, като 

времето не е било предмет на изследване. Категоричен съм по отношение на цифра едно.  

 Казах, че не може категорично да се отговори, дали цялото това копие 

представлява копие от тази заповед. За цифрата “едно” съм категоричен, че е от различна 

химикална паста, но за копието не мога да съм категоричен, че това е копие от 

оригиналната заповед.  Можех да кажа, че това не е копие от оригинала, но това щеше да 

е категоричен отговор, всъщност не е категоричен. Материалът за изследване е твърде 

малко, за да даде категорично заключение, още повече става въпрос за общи признаци. 

Тук може да бъде извършено сравнение по общ   признак, няма частни признаци, твърде 

малко е текста за категоричен отговор, особено в лицевата част и става въпрос за едно   

копие, което видяхте в какво състояние. Ако се отнася за гърба и само за тази част, много 

е голяма вероятността да е същото, около 70 %, като  да се има предвид, че става въпрос 

за сравнение на копие под индиго, което е само по общи признаци, няма изразен частен 
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признак. За категорично заключение са нужни и частни признаци. Основанието е, че 

става въпрос за цялото копие, а аз разполагам с едно изречение само на гърба. Казвам, че 

не мога да дам категоричен отговор, вероятно може би да е копие от тази заповед, 

вероятно може би, но не й категоричен отговор, че копие от оригинала. Аз имах 

конкретно зададени два въпрос, на които смятам, че отговорих.   

 ОТВЕТНИКЪТ Е. Ю. Е. – Аз не оспорвам, че съм писал този документ, и това че 

една цифра е с друг химикал винаги ходя с два химикала може да съм го направил. Има и 

подпис на задържаното лице в заповедта, той се е подписал. 

 Адв.Н. - Нямам въпроси към вещото лице, но го оспорвам в частта, в която 

вещото лице заяви, че не може да даде категоричен отговор по втората задача. Да се 

приеме заключението. 

 ОТВЕТНИКЪТ Е. Ю. Е. - Нямам въпроси. ДА се приеме заключението. 

 Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. На същото да се изплати възнаграждение 

в размер на внесения депозит. /изд.РКО/ 

 Адв.Н. – Държа на свидетеля, който не се яви. Да се отложи делото и с оглед 

исканата от РУ на МВР – Х. справка.  

 ОТВЕТНИКЪТ Е. Ю. Е. – Нямам искания.  

  Съдът, с оглед неизясняване на делото от фактическа страна намира, че ще следва 

същото да се отложи за друга дата, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.10.2009 г. от 11.00 часа, за която дата 

страните уведомени.  Да се призове нередовно призования свидетел.  

 Заседанието приключи в 11.07 часа.  

 Протоколът се изготви на 17.09.2009 г. 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар:  

  


