
П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 16.09.2009 година 
 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети 
септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ТЕОДОРА ТОЧКОВА 
                      Членове:        ИВА БАЙНОВА 
               ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА  

 

             
При участието на секретаря Д. Д ………………...………..……………...……………..……..… 
и  прокурора А. П. …………….……………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане к.а.н.дело № 238 по описа за 2009 година .………..……......….……....     
докладвано от чл.съдия Ива БАЙНОВА  ….....…...……….……………...…………………….. 
На именното повикване в 10.15 часа се явиха: 
 

ЗА КАСАТОРА Районна прокуратура – С., редовно призовани, се явява прокурора А. 

П. – прокурор от Окръжна             прокуратура – Х. 

ЗА КАСАЦИОННИЯ жалбоподател Митница – С., редовно призовани, се явява 

юрисконсулт Д. З., надлежно упълномощена. 

ОТВЕТНИКЪТ по касационния протест и по касационната жалба И.Т., редовно 

призован, не се явява. 

Постъпила е писмена молба с вх.№3326/15.09.2009 г. от адв.В. С. - пълномощник на 

ответника по касационния протест и касационната жалба, с която заявява, че поради 

заболяване не може да се яви в днешното съдебно заседание. Моли, същото да бъде отложено 

за друга дата. Към молбата представя ксерокопия от адвокатско пълномощно от 14.09.2009 г. 

и Болничен лист №1072316/25/15.09.2009 г. удостоверяващ, че адв.С. е в отпуск по болест за 

периода от 15.09.2009 г. до 17.09.2009 г. 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че с оглед постъпилата молба от пълномощника на 

ответника по касационния протест и касационната жалба, с оглед ненакърняване правото на 

защита, следва да не се дава ход на делото. 

ЮРК.З. – Да не се дава ход на делото. 

С оглед постъпилата молба от пълномощника на ответника по касационния протест и 

касационната жалба, подкрепена с убедително писмено доказателство удостоверяващо, че 

процесуалния представител на ответника е заболял и с оглед ненакърняване правото на 

защита на турския гражданин, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 21.10.2009 година от 10.00 часа, за която дата 

страните да се считат уведомени. 

Заседанието приключи в 10.21 часа. 

Протоколът се изготви на 16.09.2009 година. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Секретар: 

 

 


