
П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 08.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на осми 

септември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА  

                          Членове:        
 

             

При участието на секретаря Д. А. 

и  прокурора …………………………….…….……………….…………….…………………    

сложи за разглеждане адм. дело № 201 по описа за 2009 година 

докладвано от съдия К.Костова-Грозева 

на именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г. А. Г., редовно призован, не се явява и не се 

представлява.  

 ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА НАЧАЛНИКА НА РУ на МВР – Х., редовно 

призован, не се явява и не изпраща представител. 

 С оглед редовното призоваване на страните съдът намира, че следва да бъде даден 

ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 Съдът докладва постъпилите по делото  писмени доказателства, а именно: 

съпроводително писмо на Началник РУ на МВР – Х. вх. № 2620/20.07.2009 г.,  

саморъчни обяснения от Н. И. М. - системоператор при РУ на МВР – Х. от 15.07.2009 г., 

оригинал на докладна записка от полицай Г. А. Г. рег. № ХЯ-20771/20.07.2009 г., 

становище от Г. А. Г. вх. № 2789/31.07.2009 г., с което същият представя разписка № 911 

от 17.04.2009 г. за изпращане на препоръчана пощенска пратка, както и известие за 

доставяне № 9630000059561, копия от които документи са приложени със заверка “вярно 

с оригинала” от жалбоподателя. 

 Съдът намира, че представените писмени доказателства са относими и 

необходими за изясняване на настоящия спор, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИЕМА като доказателства по делото: съпроводително писмо на Началник РУ 

на МВР – Х. вх. № 2620/20.07.2009 г.,  саморъчни обяснения от Н. И. М. - 

системоператор при РУ на МВР – Х. от 15.07.2009 г., оригинал на докладна записка от 

полицай Г. А. Г. рег. № ХЯ-20771/20.07.2009 г., становище от Г. А. Г. вх. № 

2789/31.07.2009 г., надлежно заверено ксерокопие на разписка № 911 от 17.04.2009 г. за 

изпращане на препоръчана пощенска пратка и надлежно заверено ксерокопие на 

известие за доставяне № 9630000059561.  

 Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на нови 

доказателства, намира делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И : 



 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

 Съдът ще се произнесе с решение в законния 30-дневен срок. 

 Заседанието приключи в 10.03 часа. 

 Протоколът се изготви на 08.09.2009 година. 

 

 

 

 СЪДИЯ:                                                                   Секретар:  

 


