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

 

Хасковският административен съд…….…………... в публично 

съдебно  заседание  проведено  на двадесет и девети септември две хиляди 

и девета година в състав:  
 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА                                                     

                                          
 

При участието на секретаря: А.Л………………....…………...…………….… 

и прокурора: ..…………………………….…….…..…..сложи за разглеждане 

адм. дело № 415 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 

от съдия Петя ЖЕЛЕВА…....…….…………………..………………………… 

на именното повикване в 12.00 часа  се явиха:……………………………….. 

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.А.И., действащ като ЕТ”Я.И.” – Х.,  редовно 

уведомен, не се явява. За него се явява адв.Т.Т., редовно упълномощена по 

делото от преди.  

 ОТВЕТНИКЪТ КМЕТА НА ОБЩИНА Х., редовно уведомен, не се 

явява и не изпраща представител. 

По хода на делото: 

Адв.Т. – Да се даде ход на делото. 

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, 

поради което 

    О П Р Е Д Е Л И :  

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Адв.Т. – Няма да соча нови доказателства. Да се приключи делото. 

Съдът като взе предвид, че страните нямат други доказателствени 

искания, счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради 

което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

Адв.Т. – Госпожо съдия, пред на това, че към момента няма 

доказателство за прекратяване на договора с едностранно предизвестие, 

съгласно вашите указания, моля да уважите жалбата и да постановите 

решение, с което да отмените заповед № 570/15.07.2009 година на Кмета 

на Община Х. Относно анекса, който е представен по преписката и който 

се сочи като прекратително основание искам да кажа няколко думи. Това 

единственото доказателства, което е посочено като прекратяване, но то е 

анекс и  е част от договора. С този анекс, Кмета на Община Х. не прави 

отделно волеизявление за прекратяване, а предлага на моя доверител да 

прекратят договора на това основание. Този анекс за да породи правни 



последици трябва да е подписан от моя доверител, а той не е подписан. 

Отделно волеизявление няма поради което считам, че заповедта е 

незаконосъобразна. Моля да отмените същата и да ни присъдите 

разноските по делото. 

Решението ще бъде постановено в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 12.03 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:       Секретар: 

 

 

 

 

 

 

 


