
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 А. П. …………….……………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане к.а.н.дело № 267 по описа за 2009 година …...…………......….……....     
докладвано от  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ    ………......…...……….……………...…………………….. 
На именното повикване в 9.35 часа се явиха: 
 

КАСАЦИОННИЯТ жалбоподател Г. С. Г., редовно призован, се явява лично и с адв.И. 

Т., надлежно упълномощена в производството пред първоинстанционния съд. 

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

изпращат представител. 

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

АДВ.Т. – 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. 

АДВ.Т. – Поддържаме касационната жалба. Моля, да изискате от РУ на            МВР – 

Д., разпечатка от техническото устройство, с което е установено нарушението по преписката, 

както и справка относно годността на техническото устройство. Същите са относими и 

съществени писмени доказателства по делото, необходими за изясняване на обективната 

истина, т.е. да се изиска цялата преписка по случая, която се намира в РУ на МВР – Д.  

ПРОКУРОРЪТ – Не възразявам да бъде допуснато направеното доказателствено 

искане. 

Съдът намира, направените доказателствени искания за неоснователни, поради което 

ще следва да остави същите без уважение. Съгласно разпоредбата на чл.220 от АПК, 

касационната инстанция преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите 

установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение, поради което и пред 

настоящата инстанция е недопустимо събирането на доказателства, чрез които се цели 

установяването на факти различни от вече установените пред първата инстанция, ето защо 

съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

ОСТАВЯ без уважение направените доказателствени искания от пълномощника на 

касатора, да бъдат изискани за следващото съдебно заседание от ответника по касационната 

жалба РУ на МВР – Д., разпечатка от техническото средство, с което е установено 

превишаването на скоростта и справка за годността на същото. 

АДВ.Т. – Нямам други искания. 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 по делото, счете същото за изяснено от фактическа и правна страна, поради 

което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

АДВ.Т. – Уважаеми административни съдии, моля да уважите жалбата на доверителят 

ми като отмените първоинстанционното решение в частта, с която на същия е наложено 

наказание 3/три/месеца  “Лишаване от право да управлява МПС”, както и наложеното му 

наказание “глоба” в посочения размер. Моля, да ми предоставите срок за представяне на 

писмени бележки по делото. 

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

за законосъобразно и правилно, а наказанието справедливо, поради което моля, настоящия 

състав да го потвърди и остави касационната жалба без уважение. 

Съдът дава възможност на процесуалния представител на касационния жалбоподател в 

3-дневен срок, считано от днес да представи допълнителни писмени бележки в подкрепа на 

защитната си теза. 

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

Заседанието приключи в 9.40 часа. 

Протоколът се изготви на 16.09.2009 година. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Секретар: 


