
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 № 261 по описа за 2009 година …...…………......….……....     
докладвано от чл.съдия Ива БАЙНОВА …......…...……….……………...…………………….. 
На именното повикване в 11.03 часа се явиха: 
 

КАСАЦИОННИЯТ жалбоподател П. Д. Н., редовно призован, се явява лично. 

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба РД”А.а.” – Х., редовно призовани, не изпращат 

представител. 

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

КАСАЦИОННИЯТ жалбоподател П. Н. – Да се даде 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. 

КАСАЦИОННИЯТ жалбоподател П. Н. – Поддържам изцяло касационната си жалба 

по изложените в нея доводи и основания. Нови няма да соча. Моля, да се приеме като 

доказателство приложеното към касационната жалба удостоверение относно 

психологическата ми годност. Нямам други искания. Считам делото за изяснено от 

фактическа страна. Моля, за ход по същество. 

ПРОКУРОРЪТ – Не възразявам да се приеме приложеното доказателство към 

касационната жалба. Нямам други искания. Считам делото за изяснено, поради което моля, за 

ход по същество. 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото, приложеното към 

касационната жалба в ксерокопие Удостоверение за психологическа годност, издадено от 

ИА”А.а.” – Х. на касационния жалбоподател П. Д. Н. на 03.06.2005 г. и след като 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: 

ПРИЕМА като доказателство по делото, надлежно заверено ксерокопие                     от 

Удостоверение за психологическата годност МФ Серия А-06 № хххх издадено на 03.06.2005 

г. от ИА”А.а. – Х. 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

КАСАЦИОННИЯТ жалбоподател П. Н. – Моля, настоящия съд да отмени решението 

на Районен съд – Х. в частта, в която е намалено наложеното ми наказание “глоба” и да 

отмени НП в тази му част. Изложил съм подробни мотиви в касационната си жалба, които 

поддържам изцяло и моля, съда да ги вземе предвид при постановяването на съдебния си акт. 

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

Х. за правилно и законосъобразно, с оглед на това, че при определяне размера на наказанието, 



което му е наложено с НП, съдът се е съобразил в случая с настоящото финансово и социално 

положение на жалбоподателя. Считам, че първоинстанционния съд правилно е приложил 

закона, решението му е 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 11.06 часа. 

Протоколът се изготви на 16.09.2009 година. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Секретар: 


