
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 № 254 по описа за 2009 година …...…………......….……....     
докладвано от чл.съдия Василка ЖЕЛЕВА .....…...……….……………...…………………….. 
На именното повикване в 10.58 часа се явиха: 
 

КАСАЦИОННИЯТ жалбоподател К. С. К., редовно призован, не се явява. Вместо него 

се явява адв.К., надлежно упълномощена. 

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

изпращат представител. 

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

АДВ.К. – 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.К. – Поддържаме касационната жалба по изложените в нея доводи и основания. 

Няма да сочим други доказателства. Считам 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, че от страните не се правят искания за събиране 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.К. -  Уважаеми г-жи административни съдии, моля да уважите касационната 

жалба по следните съображения: Считам, че решението на РС – И., е неправилно и 

незаконосъобразно. Съдът не е отчел обстоятелството, че както изготвения АУАН така и 

издаденото в последствие НП, страдат от допуснати съществени пороци. На първо место, 

когато се касае за нарушение свързано с движение на МПС със несъобразена скорост, трябва 

да бъде посочен точния час, в който е установено това нарушение, както и техническото 

средство, с което то е установено. Това е така, за да може при представяне на разпечатка от 

евентуални показания на този уред, да се види дали МПС, с което се е движел нарушителя 

точно в този час показва същата скорост. Думата “около”, както е записано в АУАН и НП не 

би могла да контрира на представеното писменото доказателство, каквото е разпечатката,  

където е посочен точен час. С гласни доказателства пък не може да бъде установено дали по 

същото време са се движели други МПС. Същевременно не е посочен техническия уред и 

дали този уред е действително този, на който е представена разпечатката. На второ място 

считам, че е допуснато нарушение и при определяне размера на взетите с НП контролни 

точки. В тази насока непосочване точния текст на наредбата, води до нарушаване и 



накърняване правата на защита, защото нарушителя следва да знае точно кой текст е 

нарушен. И на трето место при разглеждане на делото, необяснимо защо е бил два пъти 

сменян съдебния състав без да се мотивира, защо е извършено това. В наказателното 

производство само в определени случаи може да бъде сменен състава на съда. С това също се 

накърняват правата на доверителя ми, поради това Ви моля за решение, с което да отмените 

изцяло атакуваното НП. 

ПРОКУРОРЪТ –  Уважаеми г-жи административни съдии, считам касационната жалба 

в настоящия случай за основателна, с оглед представените процесуални нарушения. В 

смяната на съдебния състав при разглеждането на делото, наистина необяснимо защо е 

сменен състава на съда в РС – И., без да се посочват някакви основания. В случая няма 

отводи. Потвърждавам, че  няма искания от нито една от страните за отвод на този състав, но 

по необясними и за мен причини този състав е бил сменен. С оглед наказателната мярка, 

която е взета по отношение на К. К., отново ще се позова на наредбата, когато му е наложена 

санкция-наказание отнемане на седем контролни точки в случая и ако Вие не приемете 

изцяло да отхвърлите решението на първоинстанционния съд, алтернативно ще предложа 

онази част от санкцията, с която се отнемат 7-те контролни точки да бъде отменена, защото 

наистина в Наредба № 1 от 1959 г. на МВР без да е посочено, на коя от разпоредбите на тази 

наредба се е позовал административно-наказващия орган в случая и това при положение, че 

налагането на това наказание е единствено, чрез препращане, а не автоматична последица от 

приложението на ЗДвП, считам, че тук наистина са накърнени правата на защита на 

санкционирания водач. Ето защо ще моля и за Вашия акт в тази насока. 

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

Заседанието приключи в 11.02 часа. 

Протоколът се изготви на 16.09.2009 година. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар: 

 


