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П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 16.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд  …………….…………     в публично съдебно 
заседание на шестнадесети септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ТЕОДОРА ТОЧКОВА 
                      Членове:       ИВА БАЙНОВА 
              ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА  

 

             
При участието на секретаря Д. Д. ……………...………..……………...….…..…………..… 
и  прокурора Ангел  ПЕТРОВ ……………………...…………….…………….………………..    
сложи за разглеждане к.а.н.дело № 269 по описа за 2009 година …...…………............…....     
докладвано от чл.съдия Василка ЖЕЛЕВА .....…...……….……………...……….………….. 
На именното повикване в 10.33 часа се явиха: 
 

ЗА КАСАЦИОННИЯ жалбоподател ИАРА-Отдел “Р. К.” – Х., редовно призовани, се 

явява лично Д-р М. М. - Началник отдел    “РК” – Х. и адв.П. от САК – Х. 

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба А. Г. Т., редовно призован, не се явява. 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Х., се явява прокурорът П. 

Д-р М. М. – Да се даде ход на делото. При положение, че липсват доказателства по 

делото за упълномощаването на адв.П. от страна на ИАРА - Отдел “Р.К. – Х., да подаде 

касационната жалба, преподписвам същата в днешното съдебно заседание и заявявам, че 

потвърждавам извършените от него процесуални действия без представителна власт 

изразяващи се в подаване на касационната жалба. 

АДВ.П. – С оглед изложеното от Д-р М.,  представям и пълномощно по силата на 

което Началника на ТЗ”РК” – Х. при ИАРА – С., ме е упълномощил да представлявам 

учреждението пред всички съдилища на територията на Х. област. В тази връзка моля, да се 

даде ход на делото. 

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради 

което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се делото. 

АДВ.П.– Поддържам касационната жалба по изложените в нея доводи и 

съображения. Поддържам и доказателственото искане направено в жалбата, като 

предоставям на съда по негова преценка да реши дали да го уважи или не. 

ПРОКУРОРЪТ – Нямам да соча нови доказателства, но с оглед искането направено с 

касационната жалба, предоставям на съда. 

Съдът намира, че следва да остави без уважение направеното искане в касационната 

жалба, да бъде разпитан в качеството на свидетел Началника на отдел “РК”  - Х. при ИАРА 

– С., Д-р М. М.по въпросите: Съставил ли е въпросното НП, подписал ли го е и възлагал ли 

е подписването му на своя заместник? Счита това доказателственото искане за 

недопустимо, тъй като за установяване на касационните основания пред касационната 

инстанция се допускат единствено писмени доказателства, а отделно от това в 

касационното производство е недопустимо събирането на доказателства целящи 
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установяване на факти различни от установените от РС – Х. при  постановяване на 

атакуваното решение, поради което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ОСТАВЯ без уважение направеното искане от страна на ТЗ при ИАРА – С., да бъде 

допуснат до разпит в качеството на свидетел издателя на НП Д-р М. М. 

АДВ.П. – Нямам други искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна. 

Моля, за ход по същество. 

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други искания. Считам делото за изяснено от фактическа 

страна. Да се приключи. 

Съдът като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на нови 

доказателства по делото, счете същото за изяснено от фактическа и правна страна, поради 

което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

АДВ.П. – Уважаеми г-жи административни съдии, моля да отмените решението на 

първоинстанционния съд, с което на практика е отказано да бъде разгледана по същество 

жалбата ни приемайки, че този АУАН не е съставен от длъжностното лице, в чийто 

правомощия е това, защото безспорно е установено, че това не е подписа на Д-р М. 

поставен под актосъставител. Не случайно съм направил искането си и в жалбата, вече е 

пределно ясно, че ще бъде отказано, но казвам съзнателно съм го направил, защото явно 

трябва да бъде разгледано по същество делото и там да се установи, защо и как се е 

получило това, защото подробно съм изложил съображенията ни в жалбата и в двете посоки 

в тази насока, но необяснимо е. Първо не му е нарушено правото на защита, защото на него 

му е връчен оригинала от това НП. Второ и това е редно да се обсъди, защо 1екз., който се 

представя пред съда не е подписан от Д-р М., но съзнателно се разминават оригинала от 

това, което е при нас и е подписано от Д-р М., в което са всички атрибути изразяващи се в 

изброяване на веществените доказателства, които са иззети и т.н. или в този период от 

време всички тези неща биха станали ясни само, ако се разгледа делото по същество, 

защото на практика сме лишени от възможността на този етап да ги обсъждаме тези неща. 

Ето защо едно от исканията ни е, да се отмени изцяло решението на първоинстанционния 

съд и като второ най-малкото да се върне делото за ново разглеждане от 

първоинстанционния съд по същество, тъй като считаме, че е допуснато съществено 

процесуално нарушение, а именно, че ни се отказва правосъдие относно подписването на 

НП. Това е факт, което Ви изложих, но защо, как се е случило това е неясно и това е 

същественото, защото не можем да обсъждане има ли нарушение или не. Не е ясно, как се 

разминават тези документи или някой страничен човек е заинтересован от тази история и  

по всяка вероятност това е нарушителя, за да се позове от това нещо, защото го  представя 

пред съда и казва ето вижте, не се е подписал Д-р М. Вие сами може да видите, че този 

подпис не е на Д-р М. Ето защо моля в този дух за Вашето решение. 

Д-р М.М. – Искам да кажа пред настоящия състав, че аз съм автор на оригинала на 

НП, което е с дата 13.01.2009 г. Лично аз съм изпратил единия оригинал от НП на лицето А. 

Т., т.е. наистина неговото право на защита не е нарушено, защото оригинала от 

постановлението е при него. Как се е получило и как двата оригинала са изчезнали, това е 

необяснимо и за мен. Явно след това са написани отново и подписани от мое име, но това, 

което аз съм написал лично и подписал като НП в оригинал е в лицето А.Т.  

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми г-жи административни съдии, считам, че решението на 

първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено и 

касационната жалба оставена без уважение. Въпросите, които се поставиха в днешното 

съдебно заседание по скоро се касаят евентуално за подмяната или за представянето на 

документите, което отива малко към НК. В случая това не е предмета на делото и в това 

производство, настоящия съдебен състав не следва да обсъжда този въпрос. Ето защо 
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считам, че  решението на първоинстанционния съд, следва да бъде потвърдено, а 

касационната жалба оставена без уважение.  

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 10.45 часа. 

Протоколът се изготви на 16.09.2009 година. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар: 

 

 


