
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 № 373 по описа за  2009 година…………...…. 
Докладвано от  Председателя ……………………………….. …………..…… 
на именното повикване в 10.33 часа  се явиха: ………………….. ………….. 
 
 КАСАТОРЪТ РД “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” – Х., редовно 
призовани, не изпращат представител.  

ОТВЕТНИКЪТ ПО КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА М.Н.М., действащ като ЕТ 
“М.М.” – С., редовно призован,  се представлява от адв.С., редовно упълномощена по 
делото с пълномощно от първоинстанционния съд. 

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

Адв. С. – 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. С. – Оспорвам 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. С. - Уважаеми административни съдии, моля да приемете, че жалбата е 
неоснователна и да потвърдите решението на първоинстанционния съд като правилно и 
законосъобразно. Считам, че доводите изложени от първоинстанционния съд 
обосновават и решението му. При издаването на акта и наказателното постановление 
считам, че административно-наказващият орган е допуснал нарушение на 
процесуалните правила, а именно не е било дадено пълно и точно описание на 



нарушението, каквото е изискването на чл.57, т.5 от ЗАНН. Недопустимо е в акта и в 
наказателното постановление описанието на нарушението да бъде съпроводено с “и 
други”, без да е ясно и точно в какво се изразява израза “и други”. Също така считам, че 
в този смисъл е нарушено и обстоятелството, че в акта и в наказателното постановление 
не са описани и товарните автомобили, с които евентуално са извършени тези превози с 
описаните пътни листи. В този смисъл моля да приемете решението на 
първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно и да го потвърдите, като се 
отмени изцяло наказателното постановление.  

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми съдии, считам решението на първоинстанционния 
съд за неправилно и незаконосъобразно и следва да се отмени, а жалбата да бъде 
уважена. В случая, съдът когато е направил своя извод за това, че не е било описано 
подробно нарушението и е продължено с “и други” нарушения считам, че този извод не 
е правилен и е незаконосъобразен. Формулировката в акта за установяване на 
административното нарушение, а след това и в наказателното постановление “и други”, 
като преди този израз “и други” коректно е описано нарушението. Считам, че това 
нарушение не е от рода на съществените, с което да се нарушат правата на 
жалбоподателя да научи в какво точно се обвинява. Ето защо считам, че това решение е 
неправилно и незаконосъобразно и следва да се отмени, а жалбата трябва да бъде 
уважена.  
 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 
 Заседанието приключи в 10.36часа. 
 Протоколът се изготви на 09.12.2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар: 

 
 
 
 
 
 
 


