
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 № 369 по описа за  2009 година…………...…. 
Докладвано от  чл.съдия КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА …………..…… 
на именното повикване в 10.27 часа  се явиха: ………………….. ………….. 
 
 КАСАТОРЪТ В.Ж.Г., редовно призован, се явява лично.  

ОТВЕТНИКЪТ ПО КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА РУ на МВР – Х., редовно 
призовани, се не изпращат представител.  

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  гр.Хасково се явява прокурорът ПЕТРОВ. 
 По хода на делото: 

КАСАТОРЪТ В.Ж.Г. – 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. 
 КАСАТОРЪТ В.Ж.Г. – Поддържам жалбата. Нямам искания по доказателствата. 
Да се приключи делото. 

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. 

КАСАТОРЪТ В.Ж.Г. – Уважаеми административни съдии, аз знам, че когато 
стане някакво ПТП трябва да се състави протокол между пострадалия и виновника 
примерно. Такъв протокол до момента не са ми съставили. Допълнително са го правили 
без моя подпис. Държа да поясня пред уважаемия съд, че на ул.”Д.” бях паркирал 
колата заради съпругата си, която трябваше да се прегледа в поликлиниката. Прегледа 
продължи доста дълго и по тази улица “Д.” паркирането по улицата става както от 
лявата, така и от дясната страна. Двамата свидетели, които бяха призовани в 
първоинстанционния съд доказаха, че аз бях тръгнал вече, бях заел половината платно. 



Зад мен имаше паркирани коли, които пречеха на видимостта, да се види по тая улица 
“Д.” към посока “К.” има ли движение, има ли някой или не. И второ, пострадалата /ако 
можем да я наречем пострадала/ не спря веднага. Тя подмина и спря някъде на 5-6м. 
след където беше моята кола, а органите на КАТ не направиха никакви изследвания, да 
видят положението, а ме задължиха да върна обратно колата, където беше паркирана. И 
не направихме никакво задръстване на движението на тая улица. Удара стана от това, 
че както имаше от лявата и от дясната страна паркирани коли, ако тя не беше дала 
рязък десен волан, щяхме да се разминем без да има никакви последствия. Повредата 
на колата беше само надраскване на задната врата и то в началото между първата и 
втората врата – там е ударена колата. А на нашата кола нямаше никакви повреди и 
удари. Даже и бронята не се сви. Въпреки моето настояване пред органите на КАТ да 
направят съответните замервания, те ме задължиха да върна колата обратно, където 
беше паркирана и не направиха абсолютно никакво замерване или други допълнителни 
проверки, нито пък разпитаха някакви свидетели, които видяха цялата пътна 
обстановка. Освен това искам да добавя, че аз съм вече над 30 години шофьор и до сега 
нямам никакви наказания. Контролния ми талон до сега не е бил даже перфориран. 
Вече съм на 75 години, но аз не помня да съм направил някаква голяма беля или даже 
минимална, та сега да ми наложат такова наказание от 100лв. с тази ниска пенсия която 
сега имам. Моля да имате предвид, че не се чувствам толкова виновен от названието 
“отнел предимство”. Предимство не съм отнемал, защото не съм бил в движението. Аз 
тръгвам от паркирана кола да се включа в движението, което е затормозено от други 
паркирани коли. Това е което мога да допълня към жалбата. Свидетели имах двама, ако 
трябваше можеше да представя не един, не двама ами всички жители, които живеят в 
блока на ул.”Д.”. 

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни съдии, считам постановеното 
решение на РС – Х. за правилно и законосъобразно, а жалбата за неоснователна. Ето 
защо моля да бъде потвърдено решението на първоинстанционния съд. 
 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 
 Заседанието приключи в 10.30 часа. 
 Протоколът се изготви на 09.12.2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар: 

 
 
 
 
 
 
 


