Протокол
№

гр. София, 30.10.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД,
ХХІІ КАСАЦИОНЕН
СЪСТАВ, в публично заседание на 30.10.2020 г. в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Радина Карамфилова-Десподска
Ванина Колева

при участието на секретаря Теменужка Стоименова и при участието на
прокурора Куман Куманов, като разгледа дело номер 8425 по описа за 2020
година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:
На именното повикване в 9:57 часа се явиха:
Касаторът Политическа партия „Атака“: редовно призован, представлява се от адвокат
Р. И., с пълномощно, което представя в днешното съдебно заседание.
Ответникът Съвет за електронни медии (СЕМ): редовно призован, представлява се от
юрисконсулт В. П., с пълномощно по делото, представено в производството пред
Софийски районен съд.
Софийска градска прокуратура: редовно призована, представлява се от прокурор
Куман Куманов.
Страните (поотделно): Да се даде ход на делото.
Прокурор К.: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в
днешното съдебно заседание, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА касационната жалба.
Адвокат И.: Поддържам касационната жалба. Няма да соча доказателства. Нямам
доказателствени искания.

Юрисконсулт П.: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча доказателства. Нямам
доказателствени искания.
Прокурор К.: Нямам искания по доказателствата.
СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
Адвокат И.: Моля да отмените обжалваното решение на Софийски районен съд.
Считам, че при постановяването му са допуснати съществени процесуални
нарушения, които подробно са изложени в касационната жалба. Считаме, че по
същество не е допуснато нарушение на материалния закон. Ако счетете, че все пак е
настъпило нарушение, моля да вземете предвид съображенията ни за маловажност на
същото. Представям подробно мотивирана писмена защита.
Юрисконсулт П.: Моля да постановите решение, с което да оставите в сила решението
на Софийски районен съд като правилно и законосъобразно. Подробни мотиви сме
изложили в писмени бележки, които представям с препис за насрещната страна.
Прокурор К.: Моля да отхвърлите касационната жалба като потвърдите решението на
Софийски районен съд.
СЪДЪТ ПРИЛАГА писмените бележки представени в днешното съдебно заседание от
страните и
ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В СРОК СЛЕД СЪВЕЩАНИЕ.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:00 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

