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Година 2020                                                                          Град Търговище
            Административен съд                                                          ІV състав

На двадесет и осми февруари                                            Година 2020
В публично съдебно заседание в следния състав:

                             Председател  Албена Стефанова
                                                                                            

Секретар Янка Ганчева
 
Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя
АХ дело номер 313 по описа за 2019 година.
 
На именното повикване в 10:33 часа се явиха:
 
Жалбоподателят “Медицински център – д-р Тасков” ООД, представлявано от управителя д-

р Д. Т., редовно призован. За оспорващия се явява Пл.Вл. Б. – лице, което не е адвокат, не е
юрисконсулт и не е лице с юридическо образование.
            Ответникът Директор на РЗОК-Търговище, редовно призован, не се явява. За него се явява
гл. юрк. Цв. Й., надлежно упълномощена и приета от съда.
 

Предвид това, че лицето, което се явява като представител на “Медицински център – д-р
Тасков” ООД не е адвокат, не е юрисконсулт и не е лице с юридическо образование към
дружеството, съдът намира, че не са налице предпоставките по чл. 32 от ГПК във връзка с чл. 144
от АПК за конституиране на лицето Пл. Вл. Б. като процесуален представител на “Медицински
център-д-р Тасков” ООД.

 
По даване ход на делото:
Юрк. Й.: Да се даде ход на делото.
 
Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма

процесуални пречки за даване ход на делото, поради което
           

ОПРЕДЕЛИ:
 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във
вр. с чл. 144 от АПК в 10:33 часа.

 
Предоставя се възможност за становища по жалбата и по проекто-доклада.
 
Юрк. Й.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по проекто-доклада.
 
Съдът намира, че следва да пристъпи към доклад по делото, поради което

 
ОПРЕДЕЛИ:



 
Обявява за окончателен проекто-доклада, съобщен на страните с  Определение на съда

№ 61 от 14.02.2020 г.
 
Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 
 Юрк. Й.: Да се приемат представените по делото доказателства.
 
Съдът намира, че за изясняване на делото в пълнота, следва да бъдат  приети и приложен

всички доказателства, представени с жалбата и с административната преписка  по делото, поради
което

 
ОПРЕДЕЛИ:

 
Приема и прилага като доказателства по делото всички документи и книжа, представени с

жалбата и с административната преписка, постъпила с придружително писмо с вх. №
2318/27.12.20019 г., а именно: Заповед за налагане на санкции №  РД-09-931/27.11.2019 г. на
Директора на РЗОК – Търговище, амбулаторен лист № 001902/22.06.2019 г., амбулаторен лист №
002488/12.08.2019 г., амбулаторен лист № 002571/21.08.2019 г., обратна разписка № 9007141529 за
връчване на Заповед за налагане на санкции № РД-09-931/27.11.2019 г. на Директора на РЗОК –
Търговище, писмо с вх. № РД-09-778/2 от 25.11.2019 г. до управителя на “Медицински център – д-р
Тасков” ООД, обратна разписка № 9007137823 за връчване на Заповед № РД-09-778/2/25.11.2019 г.,
докладна записка вх. № 93-00-1191 от 22.11.2019 г. до Директора на РЗОК – Търговище, протокол
№  7/12.11.2019 г. от заседание на арбитражната комисия в РЗОК – Търговище, арбитражно
решение № 9/12.11.2019 г. от заседание на арбитражната комисия в РЗОК – Търговище, Заповед №
РД-18-29/06.11.2019 г. на Директора на РЗОК – Търговище, писмо с изх. № 62-01-25/06.11.2019 г. до
Председателя на БЛС – Търговище, ведно с известие за доставяне, удостоверяващо дата на
връчване, доклад с вх. № 93-00-1125/07.11.2019 г. до Директора на РЗОК – Търговище, протокол за
извършена проверка  от 15.07.2019 г. до 19.07.2019 г. на основание Заповед №  РД-09-
381/11.07.2019 г. на Директора на РЗОК – Търговище, Заповед за налагане на санкции № РД-09-
461/02.08.2019 г. на Директора на РЗОК – Търговище, известие за доставяне с № 8100015551831 за
връчване на Заповед за налагане на санкции № РД-09-461/02.08.2019 г. на Директора на РЗОК –
Търговище, възражение вх. № РД-09-778/06.11.2019 г. от д-р Димитър Тасков до Директора на РЗОК
– Търговище, Заповед № РД-09-778/25.11.2019 г. на Директора на РЗОК – Търговище, протокол за
извършена проверка  от 28.10.2019 г. до 01.11.2019 г. на основание Заповед №  РД-09-
778/28.10.2019 г. на Директора на РЗОК – Търговище, амбулаторен лист № 002778/30.09.2019 г.,
амбулаторен лист № 002289/28.06.2019 г., амбулаторен лист № 002299/09.07.2019 г., амбулаторен
лист №  002907/14.08.2019 г., амбулаторен лист №  004603/05.09.2019 г., амбулаторен лист №
004720/11.09.2019 г., договор № 250006/03.05.1918 г., приложение №  1 към договор
№250006/03.05.1918 г., допълнително споразумение № 2 към договор №250006/03.05.1918 г.

 
Юрк. Й.: Не соча други доказателства. Не можем да представим оригиналите на

амбулаторните листове, приложени по делото, които са с нечетливи печати. Те се намират в
лечебното заведение, а при нас са само копия, които са разпечатани в деня на проверката, които са
липсвали.

 



Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна. Следва да бъдат изискани от
“Медицински център – д-р Тасков” ООД оригиналите на следните амбулаторни листове:
амбулаторен лист №  002289 от 28.06.2019 г., амбулаторен лист №  002299 от 09.07.2019 г.,
амбулаторен лист № 002907 от 14.08.2019 г., амбулаторен лист № 004603/05.09.2019 г. Следва да
се изиска от ответника по оспорването да представи по делото Заповед за налагане на санкции №
РД-09-461/02.08.2019 г. на Директора на РЗОК – Търговище с официална заверка за датата на
влизане в сила на същата. Следва да бъдат дадени указания на оспорващия да се уточни в коя
част заповедта се оспорва.

Воден от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
 

Изисква от РЗОК – Търговище да представи по делото препис от Заповед за налагане на
санкции №  РД-09-461/02.08.2019 г. на Директора на РЗОК – Търговище с официална заверка на
датата на влизане в сила на същата.

Изисква от “Медицински център – д-р Тасков” ООД, представлявано от управителя д-р Д. Т.,
да представи по делото оригиналите на амбулаторен лист № 002289 от 28.06.2019 г., амбулаторен
лист № 002299 от 09.07.2019 г., амбулаторен лист № 002907 от 14.08.2019 г. и амбулаторен лист №
004603/05.09.2019 г. в 7-дневен срок от днес.

Указва на оспорващия, че следва да се уточни Заповед за налагане на санкции № РД-09-
931/27.11.2019 г. на Директора на РЗОК – Търговище оспорва ли се в частта по т. 1.1, т. 1.2, т. 1.3 и
т. 1.4.

 
Съдът намира, че делото не изяснено от фактическа страна и следва същото да бъде

отложено за друг ден и час, като на страните следва да се даде възможност да сочат доказателства
за следващо съдебно заседание, с оглед на което

 ОПРЕДЕЛИ:
 
Отлага делото и насрочва същото за 17.03.2020 г. от 14:00 часа, за която дата ответникът

по оспорване и уведомен в днешно съдебно заседание, а жалбоподателят да се счита за уведомен
по реда на чл. 138, ал. 2 от АПК.

Дава възможност на страните по делото да сочат доказателства за следващо съдебно
заседание.

На “Медицински център – д-р Т.” ООД, представлявано от управителя д-р Д. Т. да се изпрати
препис-извлечение от настоящото протоколно определение.

 
ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:43 часа
           

 
Председател:

 
 

Секретар:


