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ПРОТОКОЛ
Година 2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 25.01 Година 2021

В открито заседание   в следния състав:

Председател: *** Секретар: ***

Съдебни заседатели:   Прокурор:

Сложи за разглеждане дело докладвано от   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

дело номер 20205440200323 по описа за 2020 година

На именното повикване в часа се явиха:
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Частният тъжител ***, редовно призован, не се явява. За него се явяват адв. ***  и адв. Б. 
***, редовно упълномощени. 
Подсъдимият ***, редовно призован,  не се явява. За него се явява адв. *** *** и адв. ***, 
редовно упълномощени.
Подсъдимият *** ***, редовно призован се явява лично и с адв. *** ***  и адв.***, редовно 
упълномощен.
Вещото лице ***, редовно призован, не се явява.
Свидетелите *** ***, ******, *** ***, ***, редовно призовани, налице.
АДВ. *** – Да се даде ход на делото. 
АДВ. ***- Да се даде ход на делото. 
АДВ. *** – Считам, че няма пречка да бъде даден ход на делото. 
АДВ. ***- Да се даде ход на делото. 
Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото с оглед изявлението на страните, 
поради което 
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
АДВ. *** – Водим един свидетел при режим на довеждане, който молим да бъде разпитан в 
днешно съдебно заседание
АДВ. ***- Моля да бъде разпитан в днешно съдебно заседание водения от нас свидетел, а 
именно ******.
АДВ. *** – Не възразявам да бъде допуснат до разпит водения за страната на частния 
тъжител свидетел, като моля в днешно съдебно заседание да бъде разпитан и водения от нас 
свидетел ***.
АДВ. ***- Моля да се разпитат свидетелите, като не възразявам да бъде допуснат до разпит в 
днешно съдебно заседание свидетелят за страната на частния тъжител, моля в днешно 
съдебно заседание да бъде разпитан и водения от нас свидетел ***.
АДВ. ***- Не възразявам да бъде допуснат до разпит водения за страната на подсъдимите 
свидетел.
АДВ. ***- Също.



2

Съдът счита, че няма пречка да бъдат допуснати водените свидетели, поради което 
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА до разпит водените  свидетели  ********* .
Съдът сне самоличността на свидетелите, както следва:
******- ***
***- ***
***- ***
***-***
***- ***;
*****- ***
Съдът предупреди свидетелите за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Същите 
обещаха да говорят истината и бяха изведени от залата. 
Съдът пристъпи към разпит на свидетелите, както следва:
СВИД. ***-На 18.12.2019 г.  бях смяна „ООР“. Получихме сигнал от дежурния. Бях на смяна 
заедно с колегата *** ***. Около 21.20 ч. дежурният ни изпрати на ул. ***пред  бар „***“ по 
сигнал за сбиване. На място установихме пред заведението лицето ******, който в този 
момент беше на земята. Същият  имаше следи от кръв в областта на устата. До него беше 
синът му ***, който беше с разкъсана тениска и следи от кръв по тениската. Говорихме с тях 
и разбрахме, че ***е бил в заведението на ***и- „***“, където са употребявали алкохол заедно 
с *** ***, *** и техен братовчед-***. Те бяха в нетрезво състояние, говоря за ***и.  По техни 
думи ***заяви, че са се скарали и е тръгнал да напуска заведението, когато ***и го нападнали 
пред заведението, при което ***се обадил на сина си ***, който идва бързо, предвид това че 
домът им е на 20 метра от заведението. ***идва веднага, след което ***и и ***и  започват да 
се бият. След като пристигнахме, в самото заведение установихме ***, баща му *** *** и 
братовчед им ***. Последните двама също бяха в нетрезво състояние. В разговор с тях 
разбрахме, че действително ****** е консумирал алкохол с тях на една маса в заведението. 
Бил изпил 4-5 водки, като причината за скарването бил sms, който ****** изпратил на *** два 
месеца по –рано. ***направил забележка на ****** да не му се бърка в личния живот и така 
тръгнал първоначално спорът. По техни думи ****** хванал *** за ръката, като започнал да 
го дърпа, след това се намесил *** ***, защитавайки го. Отново по техни думи /по думите на 
***и/ ***се обадил на ***и излизайки от заведението ****** продължавал да ги обижда. ***и 
са го последвали навън, при което се появил *** и съборил ***и *** на земята, като през 
цялото време *** се опитвал да ги разделя. Външно по ***имаше рана в областта на лакътя , 
а *** имаше видими белези по главата и по ръката, по дланта.Външно по *** освен кръвта, 
която беше по него, той заявяваше, че му се клати преден зъб. ***се оплакваше, че има удари 
по главата, гръдния кош и рамото. И четиримата са с наранявания, като всеки  твърдеше 
неговата версия. Докладвахме на ОДЧ при РУ-Смолян. Изчакахме на място идването на ***, 
който отговаря за ***. Лицата бяха уведомени за необходимостта от явяване в РУ-Смолян за 
изясняване на случая, но преди това ***и ***заявиха, че не се чувстват добре и отидоха до 
МБАЛ-Смолян, да се прегледат. След това дойдоха в РУ-Смолян. От петимата бяха снети 
писмени обяснения. Съставени бяха четири протокола за предупреждение на двете страни, 
без ***, т. к. по техни думи той ги разделял. Впоследствие съставени бяха два броя актове за 
административно нарушение на ***и и ***и. И двамата ***и бяха във видимо нетрезво 
състояние. Не съм сигурен дали ***е бил в заведението. По спомен г-н ****** имаше 
претенции затова, че случката се разиграла пред очите на дъщеря му ***. Това беше  по 
негови думи. ****** не си спомням да е заявил да има увреждания в областта на протезата. 
След сигнала пристигнахме възможно най- бързо, в рамките на 15-20 минути. На място 
намерихме ****** и ***, точно пред заведението. Мисля, че нямаше други хора освен тях. 
Имаше разхождащи се хора, но след като ги попитахме дали са забелязали нещо, всички не 
бяха. Пострадалите заявиха, че сами ще отидат в болницата и отидоха с такси. Забравил съм 
по какъв начин ****** дойде в РУ- Смолян. Като дойдоха в РУ- Смолян ****** и *** бяха 
превъзбудени и под въздействие на алкохол, което е нормално в случая. Не си спомням дали 
някой от тях е фъфлил. Познавам *** ***. Мисля, че той беше там. Има улично осветление на 
мястото. Уличното осветление работеше същата вечер. Г-н ***, доколкото си спомням, 
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спомена нещо за лице на име ***, който е психично болен. Предполагам за кое момче става 
въпрос. Други подробности свързани с *** не знам. Мисля, че *** беше с куче. ***и сами 
дойдоха в РУ- Смолян. И на двете страни им беше разяснено по какъв начин могат да бъдат 
освидетелствани. Не мога да кажа точно кога сме отишли. Придвижихме се от Смолян към 
Устово. Предполагам за около 15-20 минути сме пристигнали на мястото.
СВИД. ***- Присъствах заедно с колегата ****** на инцидента. Получихме сигнал на 
18.12.2019 г. малко след 21.00 часа за сбиване. Отидохме на място в кв. ***. Горе-долу за 
около 10 минути отидохме на мястото. Пред заведението „***“ заварихме ******, който беше 
на земята с разкървавена уста. До него прав стоеше сина му ***. Двамата казаха, че се е 
получило спречкване между тях и *** и ***и. ****** ни каза, че били вътре в бара заедно с 
******, *** *** и братовчед им ***. ****** става и си тръгва от бара, след което *** и ***го 
нападат в гръб, по негови думи, с юмруци, ритници. Повалят го на земята. От там той се 
обажда на сина си ***, който идва на място. От там става свада. Тениската на ***беше 
разпокъсана, имаше петна от кръв, но не бяха от него. ****** беше с разкървавена уста. Не 
мога да твърдя дали имаше разклатени зъби в устата на ***, но кръв имаше. Няма как да видя 
какво е в устата му. Говорихме с ***и. Те казаха, че имало спречкване. Преди  време ****** е 
пратил sms на ***, чийто текст по някакъв начин го засягал и затова станала свадата. *** се 
оплакваше, че има болки в лакътя на едната ръка. *** *** имаше на устната от едната страна 
нараняване. Нямам спомен дали ни обясниха, че ***или ***им го е причинил това. Всеки 
твърдеше своята версия. Само *** е бил на мястото. Друг очевидец нямаше. Дъщерята на 
****** е била там, но ние, като отидохме, я нямаше. Не съм я виждал. ***не се е оплаквал от 
увреждания в областта на протезата. Само устата му беше разкървавена и казваше: „Пребиха 
ме! Пребиха ме!“ ******, *** ***, *** и *** бяха употребили алкохол. *** не беше употребил 
алкохол. Възможно е *** да не е употребил алкохол. ***и отидоха до болницата, ***и бяха 
призовани да дойдат в РУ-Смолян и дойдоха. ***и отидоха да се освидетелстват в МБАЛ-
Смолян. Съобщението, причина за скандала, ***ми го показа, но нямам спомен какво точно 
пишеше в него. Мисля, че не е пуснато същата вечер. Тениската на ***му беше разпокъсана и 
имаше петна от кръв по нея, мисля, че имаше и по лицето. Като дойдоха в РУ-Смолян, ***и 
***си дойдоха двамата сами. ***ползваше малка патерица. Като снемахме обясненията, не си 
спомням точно дали нормално говориха или фъфлиха. В разговор с тях ****** твърдеше, че е 
пил, но говореше нормално. Освен *** друг не съм видял на място. Непосредствено пред 
заведението беше светло, но по продължение на уличката, която върви от там, нямаше 
светлина. Не съм видял лица, които да си разхождат кучетата. Доколкото разбрах,  човекът с 
кучето, е подал сигнала на 112. Говоря за човекът, който е разхождал кучето. При 
извършването на проверката нямам спомен да е станало на въпрос за конфликт между ***- 
дъщерята на ******, *** и ******. Нямам спомен за такъв конфликт. Познавам ***. За мен не 
е агресивен човек, младо момче е.
СВИД. ***- На 18.12.2019 г. минавах случайно покрай заведението „***“ в ***. Разхождах си 
кучето. Чуха се викове и силна реч, при което се засилих, да видя какво се случва. Все пак бях 
единственият, който беше там. Когато стигнах до бара, видях, че нещо се случва и се вика. 
Видях ****** и *** ***, като  двамата се държаха. ****** беше с разкървена уста. Аз се 
извиках „***е!“ и тогава *** *** удари ****** с плесница в областта на устата. Отидох да ги 
разтърва. Имаше още няколко човека. *** също се опитваше или да ги разтървава, или да 
удря, не мога да кажа точно какво правеше. Когато дойде ***, *** взе да удря ***. Доколкото 
си спомням, дърпаше го за ръката, тениската. Тениската на *** му беше разпрана. *** се 
засили да издърпа баща си,  т. к. вече беше повален на земята, при което *** се опита да 
дръпне ***. Не знам точно какво се случи. Помня, че му скъса тениската. Имаше удари между 
***и ***. ***след това повърна. Не мога да кажа кой кого първи удари. По спомен мисля, че 
първо *** взе да дърпа ***за ръката и тениската, но не съм сигурен. В крайна сметка ги 
разтървахме. Когато дойде патрулната кола, ***и *** станаха и влезнаха в бара. Не разбрах за 
какво е станал скандалът. Дъщерята на ****** беше пред къщата, викаше и плачеше. *** 
беше вън. Той също се опитваше да ги разтървава, както и аз. Не мога да кажа дали ****** 
имаше увреждания по протезата и крака. След като го повалиха *** *** беше върху ****** и  
се опитваха да се бият. ***се опитваше да се пази по някакъв начин. ****** беше на земята. 
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Протезата мисля, че беше на него, т. к. стана самичък. Изправи се сам, не искаше помощ. На 
112 се обадих аз, но вече имаше подаден сигнал. Не знам кой е подал другия сигнал. Когато 
дойде патрулният автомобил, малко след това си тръгнах. Бях там, когато пристигнаха 
полицаите. Дадох обяснения по прокурорската преписка. Викаха ме в полицията. Не помня 
кога точно. Искахме да помогнем на ***да стане, както аз ,така и ***, но ***каза, че иска да 
се справи самичък. Когато дойде патрулната кола, тя спря до него и ***се хвана за решетката 
на колата и се изправи. Не съм присъствал на нанасянето на първия удар. Помня, че когато 
пристигнах на ****** му беше разкървена устата. Помня, че някой удари ***в корема и той 
повърна, но не мога да кажа кой го е ударил, но съм сигурен за удари в корема. Познавам 
***и. Не съм близък приятел с тях. Познавам ги. Знам къде живеят, 10-20 метра върху бар 
„***“. ***се появи, когато вече ***беше на земята. Нахвърли се, тръгна към *** ***, да го 
вдигне, да спре да удря баща му. ***тръгна да дърпа *** ***. Там бяха ***, ***, аз и имаше 
още някой – хора, случайни, които наблюдаваха отстрани, но кои са, не мога да кажа. 
Единственото, което помня е, че ***плюеше кръв. *** беше със скъсана тениска. За други 
наранявания не мога да кажа. Не знам преди това да е имало друг инцидент между ****** и 
***. ***, като беше паднал, беше легнал по гръб и се опитваше да се предпази от *** ***. 
***се изправи, като се хвана за решетката на патрулната кола. Не мога да кажа дали ***е 
ударил ***. ***не е удрял братовчеда на ***и. Доколкото си спомням, *** повали ****** и 
двамата заедно паднаха на земята. Леко го бутна, но ***не може да пази равновесие, и 
двамата паднаха. ***го повлече със себе си. Когато тръгна да пада ***, *** го държеше за 
якето- нещо го дърпаше, нещо си разменяха двамата и тогава паднаха. *** го бутна. 
***загуби равновесие и падна назад. *** падна, защото ***го държа за якето. ****** беше без 
патерица тогава, само с протезата. Тогава беше спрял да ползва патерицата. Той заяви, че не 
желае да му помогнем да се изправи. Той плюеше кръв, имаше по особен говор.
СВИД. ***- Зъболекар съм. Извърших преглед на ***и ***и. Това беше през 2019 г. В 
рамките на прегледа на ****** установих кръвонасядания и рана на устните. По зъбите бяхме 
слагали дъга на долната челюст, която беше паднала. На горните зъби липсваха режещите 
ръбове в долната част на зъбите. Това е счупване на горните два предни зъба. ****** ми е 
пациент. Уточнявам, че  това касае ******. *** имаше лек оток. Нямаше счупване на зъб при 
него. Имаше лека подвижност на преден зъб, но само болка при почукване на зъба, който се е 
стабилизирал и няма проблеми след това. При ***нищо не съм правил. При ***се наложи да 
махна два зъба отдолу и правихме мост, но това не го правихме същия ден. Дъгата не съм 
възстановявал, тъй като после паднаха зъбите. По-късно аз изкарах зъбите. Имаше счупване 
на режещите ръбове на горните зъби. Това може да се случи и с храна, но трябва да има 
вредни навици- да държи стотинка, за да стане резка, или да е ял камъни. Не мога да кажа 
точна дата кога съм махнал предните зъби на ******. Предполагам, че в рамките на месец, 
защото не можеше да се храни. Тези зъби са били болни от парадонтит, но съм ги 
стабилизирал. Точно на деня снимка не е правена на зъбите. След това е правена снимка за 
лечението. Не съм правил снимка за тези два зъба.
СВИД. ******- На 18.12.2019 г. бяхме в заведението на *** *** с дъщеря ми, жена ми беше 
на банкет. Там заварих *** и ***и, които бяха изпили над половин шише уиски и бяха пекли 
някакви пържоли. Седнах при тях и си поръчах водка. В края на вечерта поисках да си платя 
сметката от 38 лв. *** беше там, той пиеше розе. *** и ***  пиеха уиски. Преди инцидента 
бях написал на Вайбър на сина на *** преди пет месеца съобщение: „Вместо да стоиш при 
баща си, иди да гониш момичета!“. Беше повдигнат въпрос за това съобщение и като поисках 
да си платя *** ми хвана ръката и хвърли парите на съседната маса, където беше дъщеря ми. 
*** *** стана и каза: „Къв си ти да се бъркаш в работите на моето семейство?“ Казах на 
дъщеря ми да си ходим. При излизането от централния вход на заведението *** *** и сина му 
ми казаха: „Ти си никой в този град и Господ те наказа!“ Аз им викам: Аз може да съм никой, 
не съм и казал, че съм някой, ама вие не ставате за нищо! При което и двамата скочиха и 
тръгнаха към мен. Виждайки какво става, казах на дъщеря ми да бяга към къщи. Не знам как 
съм издържал и двамата на вратата, като  аз  затисках вратата. Скачаха и двамата на вратата 
на централния вход. Тогава тръгнаха към страничния вход, който е 6-8 крачки извън другия. 
Аз съм вън през цялото време и затискам вратата, те не могат да излезнат и излязоха през 
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страничния вход. Тръгвам да вървя към къщи и излизам на техния страничен вход, при което 
*** *** ме хваща за ревера и ме ударя с юмрук в устата, при което, понеже нямам стабилност 
в никое положение, събарят ме и започват да ме наливат *** *** с юмруци, а *** ми хвана 
протезата и ми дърпа крака. Тя не може да се откачи, той я дърпа. Аз се опитвам да се пазя, да 
не ме удрят по лицето. Дъщеря ми е на два метра от мен и плаче и вика: „Моля ви се оставете 
татко!“ През това време, впоследствие разбирам, че *** *** е минал и се е намесил. Казах да 
извикат полиция. *** се опита да ни разтърве. През това време дъщеря ми се обадила на снаха 
ми и от там на полицията. Полицията дойде и ни завари. ***се появява, докато те са върху 
мен и двамата и идвайки се опитва да ги махне от мен, да ги издърпа, да ме оставят, но те 
продължават да ни удрят. *** излезна и хвана ***, не помня точно какво се случи, аз бях на 
земята. Доколкото си спомням *** дръпна на сина ми ръката и ръката му изскочи от рамото. 
Мисля ,че ***  удари *** веднъж. Аз бях на земята, не видях с юмрук или шамар. Не помня 
*** *** удрял ли е ***. *** мисля, че удари ***с ръце. ***повърна, като му изскочи рамото и 
полицаите го видяха това. Повърна два пъти на входа на заведението от болка. Видях *** да 
удря ***с ръце-дърпа го за ръката, докато ***се опитваше да махне баща му от мен, защото аз 
съм на земята по гръб. Не знам , може *** *** да е ударил ***, но не съм сигурен.Сигурен 
съм, че *** удари ***на 90%. Уточнявам, че процентите са 110. Самичък се изправих от 
земята. *** *** поиска да ми помогне. Хванах се за кола, която беше отстрани на 
заведението, и се изправих, при което установих, че е повредено коляното и блокировката да 
стоиш изправен на протезата не работи. След като се случи това, отидохме в болницата. 
***беше с нас. *** беше преди това, но това няма връзка със случая. Това беше два часа 
преди инцидента. Пратих дъщеря си да вземе медикамент от къщи, който да дам на *** *** 
на майка му, защото има проблем с краката и *** я пресрещнал. Искал ѝ пари, при което 
дъщеря ми идва и носи лекарството, уплашена, защото *** ходи с разпасани дрехи. Идвайки в 
заведението, тя плаче и казва, че някакъв я е пресрещнал, при което *** и *** отиват вън и го 
извикват. Аз го питах: Какво правиш, какво си направил на дъщеря ми? Той каза, че е 
мислил, че е по-възрастна. Ударих му шамар и си избяга. Това не е причината за скандала. 
***и имат камери. Ако ги бяха дали на полицията, щеше да се види. Не бях афектиран от тази 
история на дъщеря ми с ***. В заведението бяхме аз, *** ***, ***, *** и дъщеря ми ***. Тя си 
тръгна, когато ѝ казах: Бягай към къщи! Тя не видя самите удари. Не съм хващал *** за 
ръцете. Вие добре ли сте в главата? ***ме хвана за ръката. Аз си тръгнах, като видях накъде 
отиват нещата. *** *** стана на масата и каза:“Ти какъв си?“ Исках да си платя и не съм 
проявявал агресия вътре. Исках да си платя и *** ме хвана за ръката. Искаха да ме почерпят, 
затова не искаха да ми вземат парите. Вън бяхме аз, ***, *** *** и дъщеря ми, впоследствие 
излезна и ***.  *** дойде, след като бях вече на земята. Аз бях на земята по гръб. Върху мен 
беше *** ***. *** беше прав и ме държеше за протезата. *** беше приведен над мен и ме 
налагаше. Събори ме с един, единствен удар в устата. Като ме събори, аз се пазих. *** ми 
беше хванал левия крак и се опитваше да го върти. Удрянето на ***става след това. Видях, че 
***удари ***. Те са върху мен и ***почва да дърпа ******, за да го махне. Преди да дойде 
патрулката ***идва, маха първо *** от мен, после хваща баща му и се опитва да го махне от 
мен, в този момент *** го хваща за ръката и я извива и дърпа. *** впоследствие, след като 
дойде ***, излезе и каза: „Какво правите, бе, хора?“, след като се накупчиха хората върху мен. 
Може да съм се бранил с крака. Докато бях прав, не съм нанасял удари. От удара паднах. От 
удар с юмрук в устата паднах. Бях хванат за ревера, удари ме и паднах. Не го бях хванал него 
за ревера. Аз съм бягал, не съм нападал. Не мога да кажа точно в колко влезнах в кръчмата, 
около 18.30 ч. Дъщеря ми беше на рожден ден и трябваше да отида да я взема. Докараха я от 
рождения ден. Една майка на друго дете я докара около 30-40 минути ,след като съм отишъл, 
не знам точно в колко часа. Не мога да кажа в колко часа са докарали дъщеря ми. Разбира се, 
че аз я изпратих да отиде да вземе лекарства. Аз се обаждах на ***да дойде, но не ми вдигна. 
Обадих се на ***и не ми вдигна телефона, защото е бил в банята и се е къпал. Дъщеря ми се е 
обадила на снаха ми. Обадих се, когато видях, че тръгнаха от централния вход към 
страничния. Аз държа с двете ръце вратата.  Нямам спомен да съм бутал жена от рампата и да 
е падала преди   време , или да съм удрял, каквато и да е била жена.
СВИД. ***- Бях в заведението на 18.12.2019 г. Бяхме на една маса. Преди това се чухме и 
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решихме да се почерпим в бара. Взехме бутилка уиски и  мезе. Пихме. Тогава влезна ******, 
след около два часа някъде дойде. Влезна и го поканихме на нашата маса, като си имахме 
добри отношения до случката тогава. Поканихме го, седна на масата, поръча си и той питие. 
Пихме, правихме мохабет. Стана въпрос за лекарства за майката на ***. ****** каза: „Добре, 
бе.“ и прати дъщеря си да ги донесе. Дойде жена му преди това и остави детето, като каза, че 
отива някъде. Детето седна на друга маса. *** отиде, да вземе лекарствата от къщата на ***. 
Тя се върна, но плачеше. Детето беше уплашено. Всички скочихме да питаме какво става и тя 
каза, че един ѝ искал пари отвън. Всички излезнахме навън. ***тръгна надясно, но видяхме, 
че надолу върви едно момче, психически не добре. ***го извика: „***, яла тука!“ Детето каза, 
че той ѝ е искал пари. Викна го и ***му удари 3-4 удара. Ядоса се. Влезнахме вътре, но 
***трепереше, целия върви и трепери. Седнахме и продължихме да пием. Говорихме си. 
Стана въпрос за съобщение, което ***е пратил на *** преди няколко месеца. Извисочи се 
работата, взе да се говори на висок тон. *** каза на ******: „Кой си ти да ми пращаш такива 
sms-и и да ме обиждаш?“. Изправиха се двамата. ****** хвана *** за ръцете и му ги тръсна. 
Говориха на висок тон. Опитвах се да спра нещата до тук, но пак продължаваха двамата да се 
карат. След като ***два пъти тръшна ръцете на ***, ***стана и му каза: „Какъв си ти да го 
тръшкаш?“. ***искаше да си върви и да си плати сметката. ***му каза да не плаща. *** 
остави пари на масата. ***  взе парите  и  и си му ги  върна . Той пак го хвана и искаше да си 
остави парите, защото не искаше да го черпят. Тръгна ****** да излиза. Казах му да си върви, 
да се спре до тук свадата, да няма разправии. Излезна навън с детето,   а аз се  върнах обратно 
на масата. ****** отвори вратата и вика: „Никакъв хуй не става от тебе.“.Обърна се към ***, 
„Единствено можеш да пускаш музика на баща си.“. Аз  му казах да си върви, да не 
подклажда работата повече. Той бута вратата и аз бутам вратата. В същото време видях, че 
*** е зад мен. Излезнаха навън тримата. Аз излезнах през централния вход. Мисля, че и *** 
от там излезна. Не съм видял ***откъде излезна. Отвън излизаме аз, ***/ той е зад мен/ и ***. 
***беше възбуден и се започна блъскане между *** и него. От цялата работа ядох най-много 
бой аз. Всеки те блъска, аз съм в средата. Гледал съм да се спре това нещо. *** и ***се 
блъскат, аз по средата се опитвах да ги разделя. Дойде ***, като  аз не  го  видях не, защото 
съм с гръб към къщата им. *** с всичка сила ме ритна в кръста и ме събори  на земята. ***му 
каза: „Защо го удряш, той няма вина?“ Аз се обърнах и му казах, че идва и удря, без да разбере 
за какво става въпрос. В крайна сметка мен 20 дена ме боля кръста. Аз сам не мога да 
предотвратя всичко. Те бяха четирима човека. Те се блъскат, аз се опитвам да се спра това 
нещо. Гледал съм да го спра това нещо. По едно време се обърнах и ***, като ме удари мен, 
тръгна към ***. Удряха се. Видях по едно време, че *** падна и ***падна на земята. Аз бях 
сам и съм гледал да разделям, но четирима човека не мога да разделя. *** беше паднал. Не 
съм видял ***да удря ***. Беше отвън и той беше прав. ***не удряше ***на земята. ***удари 
*** и *** залитна и падна с ***,  като  го  събори. Видях, че ***удари *** и той залитна и 
падна с ***. ***беше отстрани до мен. Него го хващах десет пъти и  му казвах да стои 
настрани. ***не е удрял ***. Имаше блъскане между ***и ***, блъскане с ръце без удари. Не 
съм видял други хора на инцидента Нямаше други хора, които да ги разделят. Изобщо не съм 
виждал *** ***. Не е бил на мястото, не се  е опитвал да ги разделя. ***, като дойде, първото 
нещо, което направи, беше да ме ритне. Не съм го видял кога идва, но ме удари. ***направо 
тръгна на бой. ***му направи забележка защо удря мен. ***удряше *** *** и ***. ****** се 
опитваше да замахва. Не мога четирима човека да ги озаптявам. Като приключи всичко, се 
разделихме настрани. Ние влезнахме вътре в заведението, да се предотврати това  нещо и 
може би след 3-4 минути дойдоха полицаите. Инцидентът да е станал между 20.30 -21.00 часа. 
***сам се изправи, след като беше паднал. Има осветление от заведението на мястото. Лампа 
няма отвън. Тъмно беше. От заведението до пощата не съм сигурен дали има улично 
осветление, но беше тъмно. Беше зимата и беше тъмно по това време. Не съм удрял ***. 
Достатъчно бяха всички афектирани. ****** е такава личност. Чувал съм напред-назад да е 
удрял други хора. Преди този инцидент ****** постоянно идва в това заведение, даже сме 
били на една маса. ***изпи 4-5 водки за час и нещо. Сигурен съм, че *** *** не е бил на 
мястото на инцидента. Нямаше друг човек там.
АДВ. *** – Считам, че са налице съществени противоречия в показанията на свидетелите *** 
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*** и ***, поради което моля да бъде допусната очна ставка между тях в следващо съдебно 
заседание.
АДВ. ***- Поддържам искането на адв. *** за допускането на очна ставка в следващо 
съдебно заседание на свидетелите *** и *** *** поради наличието на съществени 
противоречия в показанията дадени в днешно съдебно заседание на двамата свидетели.
АДВ. ***- Не се противопоставям да бъде допусната очна ставка в следващо съдебно 
заседание между свидетелите *** и *** ***.
АДВ. ***- Също не се противопоставям на допускането на очна ставка.
Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, като искането за допускане на очна 
ставка между разпитаните в днешно съдебно заседание свидетели *** и *** ***  следва  да  се  
уважи.Поради изложеното  съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА в  следващо  съдебно  заседание  очна ставка  между свидетелите *** и *** ***.
АДВ. ***- Моля да делото да се отложи за друга дата като се даде възможност на вещото 
лице да изготви назначената СМЕ.
АДВ. ***- Считам делото за неизяснено от фактическа страна. Моля да бъде дадена 
възможност на вещото лице *** да изготви поставената му задача по назначената СМЕ.
АДВ. ***- Считам делото за неизяснено от фактическа страна с оглед неизготвянето на 
поставената задача от вещото лице *** по назначената СМЕ.
АДВ. ***- Също считам делото за неизяснено от фактическа страна с оглед неизготвянето на 
поставената задача по назначената СМЕ.
Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна,  като ще следва да бъде дадена 
възможност на вещото лице *** да изготви поставената задача  по назначената СМЕ. Водим 
от горното съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
НАМИРА ДЕЛОТО ЗА НЕИЗЯСНЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА.
ОТЛАГА НАСРОЧВА делото за 02.03.2021 г. от 10.00 ч., за която дата и час страните и 
свидетелят *** се считат за  редовно  призовани.
ДА СЕ ПРИЗОВАТ свидетелите *** *** и вещото лице ***.

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в 10.55  ч.
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