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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 № 464 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 

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

на именното повикване в 12.07 часа  се явиха:……………………………….. 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Д.Г., действащ като ЕТ ”Ж.Г.”-Д., редовно призован, 

не се явява. За него се явява адв.З., редовно упълномощен по делото от днес. 

 ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА Д., редовно призован, се явява 

гл.юриск.Г. с пълномощно, представено днес. 

По хода на делото: 

Адв.З. – Да се даде ход на делото. 

Гл.юриск.Г. – Да се даде ход на делото. 

Предвид редовното призоваване на страните съдът намира, че не са налице 

процесуални пречки за даване ход на делото, поради което  

О П Р Е Д Е Л И : 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се жалбата. 

Адв.З. – Поддържам жалбата така, както сме я депозирали и държим да се 

приложи адм.дело №16/2009г. на Административен съд – Хасково, което искане сме 

направили и в самата жалба. По това дело има представени документи, има преписка от 

Общината, които са важни за настоящото производство, а и самото дело има за предмет 

същия недвижим имот. Да се приемат представените с административната преписка 

доказателства. 

Гл.юриск.Г. – Оспорваме изцяло жалбата. Молим да бъдат приети представените 

с административната преписка доказателства. Не възразявам да бъде приложено като 

доказателство адм.дело №16/2009г. на ХАС. Представям и моля да бъдат приети като 

доказателства следните документи: договор от 1997г., сключен между жалбоподателя и 

Общинското предприятие “СПИОПТ” – Д., акт за частна общинска собственост за 

имота, върху който е разположен въпросният търговски обект. 

Адв.З. – Да се приемат представените днес доказателства. 

По доказателствата съдът счита, че следва да приеме като доказателства по 

делото цялата преписка по издаване на оспорения административен акт, както и 

представените в днешното съдебно заседание такива. Съдът уважава искането 

направено от пълномощника на ответника да се изиска и приложи като доказателство 

по делото адм. дело №16/2009г. на ХАС 

Водим от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И : 
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ПРИЕМА цялата преписка по издаване на оспорения административен акт и 

представените в днешното съдебно заседание доказателства, а именно: констативен 

нотариален акт за собственост на недвижим имот №4, том І, рег.№218, дело №4 от 

2002г.; писмо с рег.индекс: 94Ж-36-1/24.07.2009г.решение №43/16.03.2009г. на АС – Х. 

по адм.д.№16/2009г.; акт за установяване на публично общинско вземане 

№1/27.07.2009г.-3л.; Наредба № 10 за определяне на администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Д.-8л.; докладна записка с 

№78/19.06.2009г.; пощенски плик с баркод 9640000025269; удостоверение за актуално 

състояние изх.№135/1993 от 26.08.2009г.; договор от 01.09.1997г. за учредяване право 

на ползване; акт за частна общинска собственост №520/20.12.2001г.; скица 

№2587/19.11.2001г.; схема-извадка от скица. 

ПОСТАНОВЯВА да се изиска и приложи като доказателство по делото адм. 

дело №16/2009г. на ХАС. 

Адв.З. – На този етап нямаме други искания. 

Гл.юриск.Г. – Нямаме искания по доказателствата. 

Съдът счита, че следва да отложи делото за събиране на допуснатите 

доказателства, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 

 ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.10.2009г. от 10.30 часа, за която дата 

страните да се считат редовно уведомени. 

 Заседанието приключи в 12.20 часа. 

 Протоколът се изготви на 29.09.2009г. 

 

 

 

  СЪДИЯ:      Секретар: 


