
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 16.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети 
септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ТЕОДОРА ТОЧКОВА 
                      Членове:       ИВА БАЙНОВА 
              ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА  

             
При участието на секретаря Д.Д. ………………...………..……………...……………..……..… 
и  прокурора Ангел  ПЕТРОВ ……………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане к.а.н.дело № 248 по описа за 2009 година …...…………......….……....     
докладвано от  чл.съдия Ива БАЙНОВА  …....…...……….……………...…………………….. 
На именното повикване в 10.53 часа се явиха: 
 

КАСАЦИОННИЯТ жалбоподател П. Ж. П., редовно призован, се явява лично и с 

адв.П. П., надлежно упълномощен. 

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба РУ на МВР – Х., редовно призовани, не 

изпращат представител. 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Х., се явява прокурорът П. 

АДВ.П. – Ход на делото. 

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради 

което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се делото. 

АДВ.П. – Уважаеми г-жи административни съдии, от името на доверителя ми 

заявявам, че поддържаме касационната жалба. Считаме, решението на първоинстанционния 

съд за неправилно и незаконосъобразно, постановено при непълнота на доказателствата и при 

допуснати съществени процесуални нарушения. Твърдим, че съда изобщо не е кредитирал 

показанията на свидетеля, който е пътувал с доверителя ми, а за представените от него 

писмени доказателства бланкетно е посочено, че нямат качеството на документи. Нямаме 

други искания. Считаме делото за изяснено от фактическа страна. Моля, за ход по същество. 

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други искания. Считам делото за изяснено от фактическа 

страна. Да се приключи. 

Съдът като взе предвид становищата на страните, че не желаят събирането на други 

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

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

АДВ.П. – Уважаеми г-жи административни съдии, моля да уважите касационната 

жалба и отмените обжалваното решение. Считам още, че при съставянето на АУАН са 

допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита 

на доверителя ми. В същия е записано, че за установяването на скоростта на шофирания от 

него автомобил е използвано техническо средство “трафик радар” без да е посочено нито 

фабричен, нито инвентарен номер на същия. Отделно от това, от приложените към 

административно-наказателната преписка графики по никакъв начин не се установява дали 

тези показания са отчетени от същия радар, с който е засечен да шофира доверителя ми. При 

разпределение на тежестта в настоящото производство и в производството пред 



първоинстанционния съд, в тежест на административно-наказващия орган е да установи 

всички факти и обстоятелства изложени в АУАН. Отделно от това считаме, че при 

постановяването на съдебното си решение първоинстанционния съд е допуснал съществени 

нарушения на процесуалните правила. По делото е разпитан свидетел, който е пътувал с 

доверителя ми като в мотивите към съдебния си акт, съда изобщо не е обсъдил показанията 

на този свидетел, в смисъл дали ги кредитира като достоверни или не. Това на първо място е 

съществено процесуално нарушение, а за представените документи от доверителя ми, както 

заявих, съда единствено и само е споменал, че те нямат качеството на документи. В този 

смисъл моля, да отмените решението на първоинстанционния съд, а с него и потвърденото 

НП ведно със законните последици от това. 

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми г-жи административни съдии, считам решението на 

първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а 

касационната жалба оставена без уважение. 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 10.56 часа. 

Протоколът се изготви на 16.09.2009 година. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Секретар: 

 


