
 1

П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 08.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  
проведено  на осми септември две хиляди и девета година в състав:  
 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 
                                                                                     

 
При участието на секретаря: Й.П. 
и прокурора: ..…………………………….…….…..……………………….….. 
сложи за разглеждане адм. дело №  341  по описа за  2009 година 
докладвано от  съдия Петя Желева 
на именното повикване в 10.19 часа  на второ четене се явиха: 
 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  АВТОГАРА – Х. ЕООД – Х., редовно призовани, не 
изпращат представител.  

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК СГКК – Х., редовно призован, не изпраща 
представител.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ „АВС” ООД – 
Х., редовно призовани, не изпращат представител.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БЕТТРАН” АД – Х., редовно призовани, не 
изпращат представител.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА Х., редовно призовани, не изпращат 
представител.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СТИМЕКС” ООД - ХАСКОВО, редовно 
призовани, не изпращат представител.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „КОМПЛЕКТСТРОЙ” АД – Х., редовно 
призовани, не изпращат представител.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СТРОЙМАШТЕХНИКА” ООД – Х., редовно 
призовани, не изпращат представител.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй 
като няма уважителна причина за неявяване на страните, поради което  

О П Р Е Д Е Л И : 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  
Докладва се жалбата. 
Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото 

административната преписка по издаване на оспорения акт, поради което  
О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като  доказателства по делото: заповед №РД – 18-63/05.10.2006г.; 
заповед рег.№300-152/29.10.2003г.; фотокопие от стр.30 на ДВ бр.87/27.10.2006г.; 
заповед рег.№300-135/16.11.2004г.; писмо – уведомление до „СТИМЕКС” с изх.№10-
3741-26-10-1089/14.05.2009г.; фотокопие на известие за доставяне с баркод 
9630000079589; писмо изх.№10-3741-26-10-1089/14.05.2009г. до „КОМПЛЕКТСТРОЙ”; 
фотокопие на известие за доставяне с баркод 9630000079590; фотокопие на известие за 
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доставяне с баркод 9630000079587; писмо – уведомление до СТРОИТЕЛНА 
КОМПАНИЯ „АВС” ООД с изх.№10-3741-26-10-1089/14.05.2009г.; фотокопие на 
известие за доставяне с баркод 9630000079588; писмо – уведомление до „БЕТТРАН”  
АД с изх.№10-3741-26-10-1089/14.05.2009г.; фотокопие на известие за доставяне с 
баркод 9630000079591; писмо – уведомление до „АВТОГАРА – Х.”  ЕООД с изх.№10-
3741-26-10-1089/14.05.2009г.; фотокопие на известие за доставяне с баркод 
9630000079586; писмо – уведомление до ОБЩИНА Х. с изх.№10-3741-26-10-
1089/14.05.2009г.; заповед №КД-14-26-103/14.05.2009г. – 8 листа; акт №52/14.05.2009г. 
за непълноти и грешки; решение №4/24.01.2008г. на ХАС по а.д. №173/2007г.; решение 
№8870/18.07.2008г.  на ВАС; удостоверение изх.№20090708114807/08.07.2009г.  

Съдът счита делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което 
О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 
Решението ще бъде постановено в законния  срок. 
Заседанието приключи в 10.20часа.  
Протоколът се изготви на 08.09.2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 СЪДИЯ:       Секретар: 
 


