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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 08.12.2009 година 
 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  
проведено  на осми декември две хиляди и девета година в състав:  
 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 
                                                                                     

 
При участието на секретаря: Й.П……………....………….....………………. 
и прокурора: ..…………………………….…….…..……………………….….. 
сложи за разглеждане адм. дело №  794  по описа за  2009 година…………. 
докладвано от  съдия Петя ЖЕЛЕВА…....………………………..………...… 
на именното повикване в 10.03 часа  се явиха:……………………………….. 
 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Д.Г.Д., редовно призован за днешното съдебно заседание, 
не се явява. 
 ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА Д., редовно призован, се явява 
гл.юриск.Г., редовно упълномощен по делото. 

По хода на делото: 
Гл.юриск.Г. – Да се даде ход на делото. 
Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй 

като жалбоподателят е редовно призован  и не е налице уважителна причина за 
неявяването му, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  
Докладва се жалбата. 
Гл.юриск.Г. – Оспорваме жалбата. Считаме, че същата е неоснователна. Да се 

приемат приложените към жалбата и към изпратената административна преписка 
доказателства. С жалбата се иска назначаване на съдебно –техническа експертиза, по 
което искане не възразявам. 

Съдът счита, че следва да приеме като доказателство по делото цялата преписка 
по издаване на оспорения административен акт.  

По направеното искане за  назначаване на съдебно –техническа експертиза със 
задачи, поставени в жалбата, съдът счита същото за неоснователно и неотносимо към 
спора.  

Водим от това, съдът  
О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИЕМА като доказателства по делото: декларация от Д.Д.; заповед 
№2259/13.10.2009г.; договор от 01.05.2008г. за изкупуване на сурово мляко; договор от 
01.05.2009г. за изкупуване на сурово мляко; анкетна карта за регистрация на 
земеделския производител от 01.03.2007г.; фотокопие от регистрационна карта на 
земеделския производител от 01.03.2007г.; таблица с номерата на ушните марки на 
животни; анкетен формуляр за местонахождение на имота- 2 листа; фотокопие от 
булстат; декларация от Д.Д. – Прил.№1 към т.1- 3 листа; фотокопие от регистрационна 
карта на земеделския производител от 01.03.2009г.; анкетна карта за регистрация на 
земеделския производител от 11.03.2009г.; таблица с ушни марки на животни; Таблица 2 
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– растениевъдство – 3 листа; Таблица 3 – животни; таблица 4 – ушни марки на животни 
– 2 листа; справка за земеделски производител №8210285/11.02.2009г.; фотокопие от 
регистрационна карта на земеделския производител от 18.02.2008г.; анкетна карта за 
регистрация на земеделския производител от 18.02.2008г.- 2 листа; анкетен формуляр 
№199/08.02.2008г. за местонахождение на имот;  справка за земеделски производител 
№8005470/08.02.2008г.- 3 листа. 
 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за назначаване на съдебно –техническа 
експертиза. 
 За изясняване на спорното от безспорното съдът счита, че следва да установи 
дали преписката е в цялост. Проверката на комисията удостоверена ли е с Констативен 
акт, връчен на жалбоподателя? 
 Гл.юриск.Г. – Считам, че такъв констативен акт е съставен  и връчен на 
жалбоподателя. По отношение на връчването не мога да взема точно становище в 
днешното съдебно заседание. Моля да ми дадете възможност да представя в следващото 
съдебно заседание Констативен протокол за извършена проверка. 

Съдът, като взе предвид, че в преписката по издаване на оспорения акт не се 
съдържа Констативен протокол за извършена проверка, а се твърди от пълномощника на 
ответната страна, че такъв съществува, счита, че следва да укаже на административния 
орган, че тежестта за доказване съществуването на фактическите основания за издаване 
на административния акт и спазване на процесуалните правила при издаването му пада 
върху административния орган и в тази връзка следва да представи административната 
преписка в цялост, включително и съставения Констативен протокол за извършената 
проверка, като в противен случай съдът ще приеме за установено обстоятелството, че 
такъв протокол не е съставен и не е връчен на жалбоподателя преди издаване на 
оспорения административен акт. 

Водим от това, съдът  
О П Р Е Д Е Л И : 

УКАЗВА на административния орган Кмета на Община Д., че тежестта за 
доказване съществуването на фактическите основания за издаване на административния 
акт и спазване на процесуалните правила при издаването му пада върху 
административния орган и в тази връзка в преписката липсва Констативен акт за 
извършена проверка, въпреки твърдението на пълномощника на административния 
орган, че такъв акт съществува. 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на административния орган Кмета на Община 
Димитровград до следващото съдебно заседание да представи като доказателство по 
делото Констативен акт за извършена проверка с надлежно отбелязване на датата на 
съставянето му и датата на връчването му на жалбоподателя. 

ПРЕДУПРЕЖДАВА  административния орган, че в противен случай съдът ще 
приеме за установено по делото, че такъв Констативен акт за извършена проверка не е 
съставен и връчен на жалбоподателя. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.01.2010г. от 10.00 часа, за която дата 
страните редовно уведомени. 

Заседанието приключи в 10.50 часа.  
Протоколът се изготви на 08.12.2009 г. 

 
 
 
 
 СЪДИЯ:       Секретар: 


