
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 29.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд  …………….…………     в публично съдебно заседание 

на двадесет и девети септември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

 
               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРЕМЕНА-КОСТОВА ГРОЗЕВА 
                     Членове:         
 

             

При участието на секретаря Д. Д. ………………..………..……………………………..……..… 

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

сложи за разглеждане адм.дело №  334 по описа за 2009 година  …....…………......….……....     

докладвано от съдия  Кр.КОСТОВА-ГРОЗЕВА ..…...……….………………...……………….. 

На именното повикване в 10.16 часа се явиха: 

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ “Б.”АД – Х., представлявано от инж.П. Т. Х. – 

Изп.директор, редовно призовани, се явява адв.И. В.,  надлежно упълномощен с пълномощно 

представено днес. 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ “К.”АД – Х., редовно призовани, се явява лично 

Изп.директор на дружеството инж.К. Е. Д. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “С.”ООД – Х., представлявани от С. С., редовно 

призовани, не изпращат представител. 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Началник СГКК – Х., редовно призован, не се 

явява и не се представлява. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ страни Строителна компания”АВС”ООД – Х., 

АВТОГАРА – Х., ОБЩИНА – Х. и “С.”ООД – Х., редовно призовани, не изпращат 

представител.  

АДВ.В. – Моля, да се даде ход на делото. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К. Д. – Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да 

бъде даден по следните съображения: 

Служебно известно е на съда, че по описа на ХАС за 2009 г. е образувано и 

друго адм.дело по повод на идентична жалба срещу Заповед №КД-14-26-103 от 14.05.2009 г. 

на Началник СГКК – Х. и е между същите страни, а именно адм.дело №341/2009 г. по описа 

на съда. Към настоящия момент спора по него е приключен с решение. Безспорно това дело е 

с номер последващ номера по образуване на настоящото дело. Независимо от това 

обстоятелство настоящия съдебен състав намира, че е налице основание за прекратяване на 

настоящото съдебно производство по чл.159, т.7 от АПК, тъй като административният спор, 

предмет на адм.дело №341/2009 г. по описа на ХАС, идентичен с предмета по това дело, е 

вече разрешен от съда с решение макар и по по-късно образуваното дело. Водим от това 

обстоятелство и по аргумент от посочената норма на АПК, настоящия съдебен състав намира, 

че за него не е налице процесуална възможност да продължи да разглежда същия спор, тъй 

като вече има постановен акт по същество, като същия по отношение на част от страните е 

вече влязъл в сила към настоящия момент. Освен това, съдът служебно констатира, че по 

отношение на един от жалбоподателите, а именно “С.”ООД – Х., жалбата се  явява и 

просрочена, тъй като съобщението до него за оспорената заповед е получено на 08.06.2009 г., 

а жалбата е подадена до съда на 23.06.2009 г., което е извън приклузивния 14-дневен срок по 

чл.149, ал.1 от АПК.  

Водим от това и на основание чл.159, т.5 и т.7 от АПК, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 



ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Б.”АД – Х., представлявано от 

инж.П. Т. Х. – Изп.директор, “К.”АД – Х., представлявано от инж.К. Е. Д. – Изп.директор и 

“С.”ООД – Х., представлявано от С. С. – Управител.  

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 334/2009 г. по описа на 

Административен съд – Хасково. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на 

РБългария в 7-дневен срок, считано от днес за явилите се страни и от съобщаването му за 

неявилите се. 

Заседанието приключи в 10.21 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

СЪДИЯ:      Секретар: 

 


