
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 23.09.2009 година 

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

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

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 

                    Членове:       ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 

            КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА  
 

             

При участието на секретаря М.Ч. 

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

сложи за разглеждане к.а.н.дело № 234 по описа за 2009 година .…………......….……....     

докладвано от  съдия Кр.Костова - Грозева ………….…....…...……….……………...…… 

На именното повикване в  09.57   часа се явиха: 

 

 КАСАТОРЪТ ТД НА НАП – Х., редовно призован се представлява от 

юриск.КОСТАДИНОВА, с пълномощно представено днес. 

 ОТВЕТНИКЪТ “Ж. К. А. И С.” ООД гр. Х., представлявано от Ж. А., редовно 

призован не изпраща представител.   

 ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Х. се явява прокурорът Георги ГЕШЕВ. 

 Юриск.К. – Да се даде ход на делото.  

 ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.  

 Съдът  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

 Докладва се касационната жалба.  

 Юриск.К. – Поддържам жалбата. Нямам искания за събиране на други доказателства. 

Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи. 

 ПРОКУРОРЪТ - Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам делото за 

изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

 Юриск.КОСТАДИНОВА – Уважаеми административни съдии, считам решението за 

неправилно и незаконосъобразно. Доказано е по безспорен начин, че е извършено 

административно нарушение, като доводи в тази насока съм изложила подробно в 

касационната жалба. С оглед на това, моля да постановите решение, с което да уважите 

жалбата и отмените решението на първоинстанционния съд.  

 ПРОКУРОРЪТ - Считам жалбата за неоснователна, поради което следва решението да 

се остави в сила, като правилно и законосъобразно.   

 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.  

 Заседанието приключи в 09.59 часа. 

 Протоколът се изготви на 23.09.2009 година.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар:   


