
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 23.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и трети 

септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 

                    Членове:  ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 

         КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА  
             

При участието на секретаря М. Ч. ..………..……………...……………..……..… 

и  прокурора Г. Г.……………………..……………….…………….………………..    

сложи за разглеждане к.а.н.дело № 233 по описа за 2009 година .…………......….……....     

докладвано от  Председателя………….…....…...……….……………...…………………….. 

На именното повикване в  10.04  часа се явиха: 

 

 КАСАТОРЪТ ЕТ “И. – 66 – А. П.”, представлявано от А.А. П.,  редовно призован, 

представлява се от адв. К.-Я., редовно упълномощена по делото.   

 ОТВЕТНИКЪТ  ДИРЕКЦИЯ “ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” – Х., редовно призован се 

представлява от юриск. Г., редовно упълномощена по делото.  

 ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО се явява прокурорът Г. Г..  

 Адв. К.-Я.- Да се даде ход на делото.  

 Юриск. Г. – Да се даде ход на делото.  

 ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.  

 Съдът  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

 Докладва се касационната жалба.  

 адв. К.-Я. – Поддържам жалбата. Нямам искания за събиране на други доказателства. 

Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

 Юриск.Г. – Оспорвам жалбата. Нямам искания за събиране на други доказателства. 

Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

 ПРОКУРОРЪТ - Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам делото за 

изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

 Адв. К.-Я. – Уважаеми административни съдии,  моля да отмените решението на РС-

Х., като неправилно и незаконосъобразно. Подробни съображения съм изложила в 

касационната жалба, които моля да имате предвид. Въобще не е обсъдено по делото нито 

един от доводите ни изложени пред първата инстанция, но така или иначе считам, че това 

съществено разминаване между датите на нарушението в акта за установяване на 

административно нарушение и наказателното постановление, не би могло да се преодолее. С 

оглед на това считам, че само на това основание наказателното постановление е изцяло 

неправилно и незаконосъобразно, тъй като административно наказващия орган е позволил да 

се самосезира и да наложи санкция за нарушение, за което няма акт за нарушение. Изцяло е 

било нарушено правото на защита на доверителката ми по този начин, което води до 

незаконосъобразността на това наказателно постановление. Освен това считам,  че 

наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като наказващия орна не приложил 

разпоредбата на чл.415 в от КТ, която го задължава да наложи по-ниска имуществена санкция 



от 50 до 100 лв., в случаите когато нарушението може да бъде отстранено веднага и когато от 

него не са произтекли вредни последици. От  доказателствата събрани в хода на 

производството пред първата инстанция се установява, че   Р. Г. С. е била наета по спешност 

на 15.01.2009г. да замести М. Г., която е изпълнявала трудовия си договор на длъжността 

помощник готвач, тъй като поради настъпилите лоши климатични условия, а именно 

последицата последната е претърпяла злополука – счупила си е тазовата кост. Именно поради 

това е била извикана Р.С., за да замести М.Г.. Още на 16.01.2009г. изпълнение на 

предписанието, назабавно нарушението е било отстранено, тъй като е бил сключен трудов 

договор. В настоящия случай, считам, че не са настъпили никакви вредоносни  последици, 

поради което в случай, че не отмените наказателното постановление, то моля да го измените, 

като приложите текста  на чл.415в от КТ и намалите имуществената санкция от 50 до 100 

лева. Считам за абсурдно и неправилно, за престъпления предвидени в НК да бъдат налагани 

санкции от типа на глоба от 100-200 лева, а за едно нарушение, от което  не са настъпили 

никакви вредоносни последици да бъде налагана имуществена санкция в размер на 15 000 

лева. По тези съображения и изложените в касационната жалба, моля за Вашето решение.  

 Юриск.Г. – Уважаеми административни съдии, моля да потвърдите като правилно и 

законосъобразно решението на РС – Х.. Решението е постановено при правилно възприета и 

изяснена фактическа обстановки, и пълнота на доказателствата.  Имайки предвид начина по-

който работодателя се е опитал да измами, контролния орган, подробно описани в акта и 

наказателното постановление, с цел прикриване на нарушението, а именно лице на работа без 

сключен трудов договор, първоинстанционния съд правилно е потвърдил наказателното 

постановление. Моля за решение в този смисъл.  

 ПРОКУРОРЪТ -  Считам жалбата за неоснователна, а решението на съдът за правилно 

и законосъобразно, поради което моля да го оставите в сила.  

 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.  

 Заседанието приключи в 10.08 часа. 

 Протоколът се изготви на 23.09.2009 година.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар:   

 


