
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:      ТЕОДОРА ТОЧКОВА 
                      Членове:       ИВА БАЙНОВА 
              ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА  

             
При участието на секретаря М. Ч. ...………..……………...……………..……..… 
и  прокурора Г. Г. ……………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане к.а.н.дело № 247 по описа за 2009 година .…………......….……....     
докладвано от Председателя ………….…....…...……….……………...…………………….. 
На именното повикване в  09.46  часа се явиха: 
 

 КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Г. П. Ч., редовно призован не се явява. Вместо 

него се явява адв.А., редовно упълномощен от първата инстанция.  

 ОТВЕТНИКЪТ ПО КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА РУ НА МВР – Д., редовно призован 

не изпраща представител.  

 ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО се явява прокурорът Георги ГЕШЕВ.  

 Адв.А. – Да се даде ход на делото.  

 ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.  

  Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което 

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

 Докладва се касационната жалба. 

 Адв.А. – Поддържам касационната жалба. Нямам искания за събиране на нови 

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

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

изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

 Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, 

счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

 Адв.А. – Уважаеми административни съдии,  моля да уважите жалбата по изложените 

в същата подробни съображения. Считам, че в случая  първоинстанционния съд е допуснал 

съществени процесуални нарушения, игнорирайки събраните в хода на производството 

доказателства и без да се мотивира, същия е постановил незаконосъобразен акт.  В случая 

съществените нарушения,  започват още от работа на наказващия орган,  както се вижда става 

дума за едни абсолютно банален случай, където малкото ангажирани от наказващия орган 

доказателства, по никакъв начин не създават някаква яснотата, относно относимите в случая 

обстоятелства. Не случайно напоследък органите на КАТ започнаха да работят с устройства, 

който правят снимка на превозното средство, което превишава скоростта или извършва 

нарушението, която апаратура освен снимка възпроизвеждат и всички относими данни към 

деянието. В настоящия случай няма такова нещо, работи се с една архаична техника, за която 

се твърди, че е констатирала превишение на скоростта, а същевременно се игнорират 

събраните гласни доказателства, които сочат, че при наличието на трафика, който е 

съществувал към момента на извършване на проверката е абсурдно да се твърди, че 

въпросната скорост, ако въобще е засечена на някое превозно средство, може да се отнесе 



към движението на конкретно превозна средство. Считам, че ако РС – Д. бе съобразил всички 

събрани доказателства и ги бе обсъдил в тяхната цялост, а също ако бе съобразил  основните 

принципи в административно наказателния процес, че все пак деянието следва да бъде 

доказано, относно всички негови елементи, в това число и относно виновното поведение на 

водача в случая, щеше да стигне до обоснования извод, че не са налице данни за ангажиране 

на административно наказателна отговорност на жалбоподателя. С оглед на това, моля да 

отмените  атакувания акт, ведно с законовите последици от това.  

 ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми съдии, считам касационната жалба за неоснователна. 

Решението на първоинстаннционния съд е правилно и законосъобразно. Същия е обсъдил 

подробно в мотивите си възраженията на жалбоподателя, поради което следва да оставите в 

сила решението на РС – Д.д.  

 Съдът ще постанови решението си в законния срок.  

 Заседанието приключи в 09.50 часа. 

 Протоколът се изготви на 23.09.2009 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Секретар: 

 

 


