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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 29.09.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Видин, в публично съдебно 

заседание на двадесет и девети септември, две хиляди и двадесета 

година в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николай  ВИТКОВ 

2. Борис БОРИСОВ 

 

при участието на секретаря    М. Иванова  

и прокурора  Кирил Кирилов 

сложи за разглеждане  КАНДело  № 128  по  описа  за  2020 г.  

докладвано от СЪДИЯ     Борис БОРИСОВ 

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:    

Касаторът –  Г.Г.Л. ***, редовно призован,  се явява лично. 

Ответникът по касационната жалба –  Регионална дирекция по 

горите – гр. Берковица, редовно призовани,  представител не се явява. От 

пълн. на същите – гл. юрисконсулт Анелия Атанасова,  са постъпили 

писмени бележки вх. № 2277/28.09.2020 г. 

За Окръжна прокуратура се явява прокурор Кирил Кирилов. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.   

Касаторът Г.Л.: Моля да се даде ход на делото. 

Прокурор Кирилов: Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че  няма пречки за даване ход на делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

ПРИЛАГА  писмени бележки вх. № 2277/28.09.2020 г. от РДГ – 

Берковица. 

Касаторът Г.Л.: Поддържам жалбата. моля да приемете следните 

доказателства по опис описани в молбата – 4 бр. позволителни за сеч и 

излагам в писмени бележки възражения по  доказателс9твата и по 

основателността на жалбата. Няма да соча други доказателства. Моля да 

дадете ход на делото по същество.  

Прокурор Кирилов: Нямам доказателствени искания. Няма пречка да 

се приемат писмените доказателства. Моля за ход по същество.   

Съдът 

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от касатора 4 

бр. позволителни за сеч, придружени с извадка от системата на ИАГ, а 

именно: 

1. Позволително за сеч 0517212/25.08.2019 г.; 

2. Позволително за сеч 0521335/13.09.2019 г. и извадка от 
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информационната система на Изпълнителна Агенция по горите (от 

общодостъпен интернет адрес http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi) на 

изброените билети, издадени от един и същ временен склад по gps 

координати: - превозни билети 10076/00607/01102019, 

10076/00602/01102019 и 10076/00601/01102019; 

3. Позволително за сеч 0524440/03.10.2019 г. и извадка от 

информационната система на Изпълнителна Агенция по горите (от 

общодостъпен интернет адрес http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi) на 

изброените билети, издадени от един и същ временен склад по gps 

координати: - превозни билети 10076/00675/15102019 и 

10076/00683/17102019; 

4. Позволително за сеч 0519792/04.09.2019 г. и извадка от 

информационната система на Изпълнителна Агенция по горите (от 

общодостъпен интернет адрес http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi) на 

изброените билети, издадени от един и същ временен склад по gps 

координати - превозни билети 10076/00563/22092019, 

10076/00532/07092019, 10076/00533/07092019, 10076/00534/07092019, 

10076/00535/08092019,10076/00536/09092019 и 10076/00592/30092019. 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

Касаторът Г.Л.:   Моля да  уважите касационна жалба   като вземете 

предвид аргументите изложени в нея и в писмените бележки, да отмените 

решението на първоинстанционния съд  и съответно отмените атакуваното 

от мен НП.  

Прокурор Кирилов: Считам, че жалбата като неоснователна, следва 

да се остави без уважение, като оставите в сила първоинстанционното 

решение, с оглед мотивите му за доказаност на нарушението, от 

административнонаказателната преписка и показанията на свидетеля   

Иванов. 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с 

решение в законния срок,  визиран в чл. 221, ал.1 АПК. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 10,15 часа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 

 

 
 


