
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 № 239 по описа за 2009 година .…………......….……....     

докладвано от  съдия Кр.Костова - Грозева ………….…....…...……….……………...……… 

На именното повикване в  09.59   часа се явиха: 

 

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

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

 ОТВЕТНИКЪТ ЕТ “В.-В. Т.”, представляван от В. Т., редовно призован явява се 

адв.Б., редовно упълномощен, с пълномощно представено пред първата инстанция.  

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

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

 Адв.Б. – 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.  

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

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

 Адв.Б. – 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.  

 Юриск.Г. – Уважаеми административни съдии,  моля да отмените решението на РС-Д., 

като неправилно и незаконосъобразно.  Основанието на което наказателното постановление е 

отменено, е това, че административното наказание е наложено на В. Т., а не на Едноличния 

търговец, който той представлява.  Нарушението на неизпълнение на задължително 

предписание на контролен орган е по чл.415, ал.1 КТ. Административно наказание за този  

вид нарушение, може да бъде налагано, само и единствено на физическо лице под формата на 

глоба. Налагането на санкция на едноличния търговец, би било нарушение на разпоредбата 

на чл. 415, ал.1 КТ,  което в случая е направил РС – Д. с решението си. Смятам, че само на 

това основание би следвало да отмените решението на първоинстанционния съд и 

постановите такова, с което потвърдите наказателното постановление, като правилно и 

законосъобразно.  

 Адв.Б. – Уважаеми административни съдии, моля да оставите касационната жалба без 

уважение и потвърдите решението на РС-Д., като правилно и законосъобразно. Подробни 



мотиви са изложени в решението, които изцяло поддържам. Тук се говори за това, че ЕТ “В.– 

В.Т.”, представляван от В.Т.., като съществено процесуално нарушение са извършили 

Дирекция “ИТ” Х., тъй като едноличния търговец се представлява от майката на В.Т.,  която е 

надлежно упълномощена да представлява търговеца. Това не е упоменато в наказателното 

постановление, поради което решението е правилно и законосъобразно и следва да се остави 

в сила.  

 ПРОКУРОРЪТ – Решението е правилно и законосъобразно, поради което жалбата като 

неоснователна, моля да се остави без уважение.   

 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.  

 Заседанието приключи в 10.02 часа. 

 Протоколът се изготви на 23.09.2009 година.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар:   

 


