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

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

на именното повикване в 12.36 часа  се явиха:……………………………….. 

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.Д.Н.,  редовно призована, не се явява и 

не се представлява. 

 ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА С., 

редовно призован, не се явява и не изпраща представител. 

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. 

Съдът докладва постъпила молба с вх.№3556/28.09.2009 от 

пълномощника на Митница С. – В.С., както и представеното в съдебно 

заседание становище от адв.Н.Г. – пълномощник на жалбоподателката.  

По доказателствата, съдът намира, че следва да приеме като 

доказателства по делото, приложените към административната преписка 

писмени доказателства, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИЕМА като доказателства по делото, приложените към 

административната преписка писмени доказателства, а именно: решение № 

8000-0779/07.08.2009г.; писмо с изх.№ 8000-0779/10.08.2009г.; известие за 

доставяне на Д.С.Д. от 14.08.2009г.; известие за доставяне на М.Д.Н. от 

17.08.2009г.; известие за доставяне на В.Д.Н. от 17.08.2009г.; декларация 

№3100/4-11846/09.11.2005г.; вносна бележка №71532/09.11.2005г.; 

удостоверение №26/09.11.2005г.; декларация №638/17.10.2005г.; писмо 

изх.№8202-0048/22.12.2008г.; писмо с рег.№ 9439/19.12.2008г.; пощенски 

плик с клеймо28.08.2009г.  



Съдът като взе предвид, че страните не се явяват и не правят искания 

за събиране на нови доказателства, счете делото за изяснено от правна и 

фактическа страна, поради което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.  

Решението ще бъде постановено в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 12.37 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:       Секретар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


