
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
гр. Хасково, 09.12.2009 година 

 
Хасковският административен съд…….…………... в публично 

съдебно  заседание  проведено  на девети декември две хиляди и девета 
година в състав:  
 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 
                                                Членове:  ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 
            КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА 

                                           
 

При участието на секретаря: Й.П………………………..………...…………… 
и прокурор:А.ПЕТРОВ…………………………………....………….….….….. 
сложи за разглеждане КАНД № 356 по описа за  2009 година…………...…. 
Докладвано от  чл.съдия КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА …………..…… 
на именното повикване в 10.00 часа  се явиха: ………………….. ………….. 
 
 ЗА КАСАТОРА Д.Я.Т.А, редовно призована, се явява адв. Р., редовно 
упълномощена по делото от днес. 
 ОТВЕТНИКЪТ ПО КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА РУ на МВР – Х., редовно 
призовани, не изпращат представител. 
 ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  гр.Хасково се явява прокурорът ПЕТРОВ. 
 По хода на делото: 
 Адв.Р. – Да се даде ход на делото. 
 ПРОКУРОРЪТ – Да се даде 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 касационната жалба. 
 Адв.Р. – Поддържам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Считам делото 
за изяснено от фактическа страна. Моля да се приключи. 
 ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от 
фактическа страна. Да се приключи. 
 Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на нови 
доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  
    О П Р Е Д Е Л И : 
 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.  
 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

Адв.Р. – Уважаеми административни съдии, поддържам изцяло жалбата, която е 
подадена срещу решението на РС - Харманли с твърдяните в нея нарушения. Извън 
това моля Ви да констатирате, че има съществено нарушение на материално-правна 
норма, което съдът не е съзрял и което е довело до постановяване на незаконосъобразен 
съдебен акт. За да бъде редовно едно административно производство и за да бъде актът 
в него ползващ се с доказателствена сила, наред с другите изисквания на чл.189 от 
ЗДвП, съгласно ал.7 изготвените с технически средства или системи заснемащи и 



записващи точния час на нарушението, датата и регистрационния номер на МПС-то 
разпечатки са веществени доказателства. Следователно, съдът като е ценил 
приложената към административно-наказателната преписка като годно доказателство 
разпечатка, сам е нарушил закона, защото тя не съдържа задължителен атрибут, а 
именно регистрационния номер на МПС-то. Само това е било достатъчно, съдът да 
прецени, че е нарушен материалния закон. Извън това съдът не е преценил и 
обстоятелството, че за записващото устройство липсва каквото и да е доказателство по 
смисъла на чл.38 и следващите от Закона за измерванията, което доказателство да 
установява годността на техническото средство, с което е установена превишената 
скорост. Като имате предвид аргументите в жалбата срещу решението на 
първоинстанционния съд и тези, които сега навеждам пред Вас, които представляват 
нарушение на императивни законови правила от категорията, които сам съдът е 
трябвало да съзре, моля Ви още веднъж да отмените наказателното постановление в 
атакуваната пред Вас част. 
 ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми съдии, считам решението на първоинстанционния 
съд за правилно и законосъобразно, а жалбата за неоснователна и ще моля за съдебен 
акт за потвърждаване на решението на съда.  
 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 
 Заседанието приключи в 10.03 часа. 
 Протоколът се изготви на 09.12.2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар: 

 
 
 
 
 
 
 


