
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 № 259 по описа за 2009 година  …..…………......….……....     
докладвано от чл.съдия Ива БАЙНОВА …......…...……….……………...…………………….. 
На именното повикване в 10.45 часа се явиха: 
 

КАСАЦИОННАТА  жалбоподателка Б. А. В., редовно призована, не се явява. Вместо 

нея се явява адв.О., редовно упълномощена по делото от преди. 

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

изпращат представител. 

Постъпила е писмена молба с вх.№ 3301/14.09.2009 г. от Началник на РУ на МВР – Х., 

с която заявява, че не може да се яви по делото на днешна дата поради служебен ангажимент. 

Взема становище, че касационната жалба е неоснователна, решението на РС – Х. е правилно 

и моли, да бъде оставено в сила. 

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

АДВ.О. – 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.О. – От името на доверителката си заявявам, че поддържаме изцяло касационната 

жалба по изложените в нея доводи и съображения. Нови няма да сочим. Нямам други искания 

за събиране на нови доказателства по делото. Считам същото 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, водим от което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.   

АДВ.О. – Уважаеми г-жи административни съдии, моля да отмените обжалваното 

решение на РС – Х. и потвърденото с него НП. Аз считам обжалваното решение за 

незаконосъобразно по подробните съображения изложени в касационната жалба, които се 

свеждат до недоказаност на нарушението. В АУАН и в НП не е посочено конкретното 

техническото средство, което е било използвано от полицейските органи за установяване 

скоростта на движение на автомобила управляван от доверителката ми. В АУАН и НП е 

посочено като такова техническо средство ТР–4 без да е ясен вида му, а освен това по 

никакъв начин то не е индивидуализирано с идентификационния му фабричен номер. 

Липсата на посочване на техническото средство при оспорване на НП не позволява на съда 

също да установи дали това техническо средство е годно да измерва скоростта на движение 



на автомобилите, както и конкретното такова, дали е по характера си от този вид и дали е 

преминало срок на изпитване, отговаря ли на изискванията на закона за измерване, изобщо 

годно ли е да установява величината на скоростта. В конкретния случай  нарушението би 

могло да се установи единствено с веществено доказателствено средство по смисъла на 

чл.189, т.7 от ЗДвП, с оглед специфичния характер на нарушението. Считам, че то не може да 

се установява със свидетелски показания нито, чрез възпроизвеждане от свидетели на 

данните от техническите средства, а е възможно да бъде установено само с разпечатка на 

техническо средство, което както казаха трябва да е от вида на тези, които са годни да 

установяват скоростта и в конкретния случай да бъде и надеждно, т.е. да отговаря на 

изискванията за изпитване по Закона за измерванията и т.н. Точно в процесния случай е 

подходено от съда по този начин на базата на показанията на свидетели е приета величината 

на скоростта. Свидетелите възпроизвеждат дадено показание на техническото средство, което 

пак казвам е недопустимо. Това нарушение може да се доказва само с техническо средство и 

то с разпечатка от неговата памет и по никакъв друг начин. Още повече, както подчертах в 

конкретния случай дори не е ясно, кое е това техническо средство, което е било използвано от 

полицейските органи. Освен това считам, че АУАН не се ползва с никаква доказателствена 

сила предвид обстоятелството, че е нередовен и не е посочено това индивидуално техническо 

средство, което е било използвано. По тези съображения, които подробно съм развила в 

касационната жалба моля, да отмените решението на първоинстанционния съд като 

неправилно и незаконосъобразно постановено, както и НП. 

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни съдии, считам, че решението на 

първоинстанционния съд е правилно, мотивирано и законосъобразно. Относно съмненията в 

техническото средство, което е основно като доказателствено средство, в мотивите е 

записано, че съда кредитира не само свидетелските показания, но и годността на 

техническото средство, с което е измерена скоростта и би следвало да се приеме като 

доказателство в посока, че правилно е приложен закона в случая, няма нарушения и 

решението, следва да бъде потвърдено. 

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

Заседанието приключи в 10.52 часа. 

Протоколът се изготви на 16.09.2009 година. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Секретар: 


