
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 02.12.2009 година 

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

заседание на втори декември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ТЕОДОРА ТОЧКОВА 

                    Членове:       ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 

            КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА  
 

             

При участието на секретаря М. Ч. ..………..……………...……………..……..… 

и  прокурора Антон Попов……………..……………….…………….………………..    

сложи за разглеждане к.а.н.дело № 357 по описа за 2009 година .…………......….……....     

докладвано от  Председателя………….…....…...……….……………...…………………….. 

На именното повикване в  09.30  часа се явиха: 

 

 КАСАТОРЪТ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ – С.,  

редовно призован не изпраща представител.  

 ОТВЕТНИКЪТ Н. И. Д., редовно призована не се явява. За нея се явява адв.П., 

надлежно упълномощена в производството пред районния съд.  

 ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО се явява прокурорът Антон ПОПОВ.  

 Адв. П.- Да се даде ход на делото.  

 ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.  

 Съдът намира, че не се налице 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. П. – Оспорвам касационната жалба, като считам, че мотивите в същата са 

неправилни и незаконосъобразни. Нямам искания за събиране на други доказателства. 

Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

 ПРОКУРОРЪТ – Жалбата е неоснователна. Нямам искания за събиране на други 

доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което  

   О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

 Адв.ПАВЛОВА – Считаме, предявената жалба за неоснователна, тъй като мотивите в 

нея са несъстоятелни и незаконосъобразни. Смятаме, че решението на първоинстанционния 

съд е правилно и отразява действителното положение при съставяне на наказателното 

постановление. Не може да се ангажира наказателна отговорност на определено лице, член на 

комисията, тъй като комисията е колективен орган и не би следвало в частност да бъде 

ангажирана административно наказателна отговорност на един член от комисията, още 

повече, че няма нормативна разпоредба, която да позволява това. Представям писмено 

становище, което моля да имате предвид. Моля да потвърдите решението на районния съд, с 

което е отменено наказателното постановление.  

 ПРОКУРОРЪТ – Жалбата е неоснователна. Правилно районният съд е приел, че 

наказателното постановление е неправилно, необосновано и незаконосъобразно. В тази 

връзка моля да потвърдите решението, като правилно и законосъобразно.  

 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.  

 Заседанието приключи в 09.35 часа. 

 Протоколът се изготви на 02.12.2009 година.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Секретар:   



 


