
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 № 242 по описа за 2009 година .……..………......….……....     
докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ………...…....…...……….……………...…………………….. 
На именното повикване в 10.23 часа се явиха: 
 

КАСАЦИОННИЯТ жалбоподател  М. Р. М., редовно призован, не се явява. 

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба РУ на МВР – Х., редовно призовани, не 

изпращат представител. 

Постъпила е  писмена молба с вх.№3294/14.09.2009 г. от Началника на РУ на МВР – 

Х., с която заявява, че не може да се яви в днешното съдебно заседание и да защити 

интересите на РУ на МВР – Х., поради служебен ангажимент. Взема становище да бъде 

оставено в сила атакуваното решение, с което е потвърдено НП. 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Х., се явява прокурорът П. 

ПРОКУРОРЪТ – 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 делото. 

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други искания. Считам делото за изяснено от фактическа 

страна. Моля, за ход по същество. 

Съдът като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на други 

доказателства по делото, счете същото за изяснено от фактическа и правна страна, поради 

което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми г-жи административни съдии,  считам решението на РС – 

Х. за правилно и законосъобразно, а касационната жалба за неоснователна. Ето защо ще моля 

за акт в тази посока. 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 10.25 часа. 

Протоколът се изготви на 16.09.2009 година. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар: 

 


