
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 01.12.2009 година 

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

на първи декември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

 
               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА 
                    Членове:         
 

             

При участието на секретаря Д. А……………….………..…………………………..……..… 

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

сложи за разглеждане адм.дело № 744 по описа за 2009 година .…………......….……......     

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

На именното повикване в 10.03 часа се явиха:……………………………………………… 

 

  ЖАЛБОПОДЕТЕЛЯТ И. Д. И., редовно призован, не се явява и не изпраща 

представител. 

  ОТВЕТНИКЪТ КМЕТА на ОБЩИНА Д., редовно призован, не се явява и не 

изпраща представител. 

  ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА Д., редовно призовани, не 

изпращат представител. 

  ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. П. М. нередовно призован, не се явява. 

Призовката на същия е върната в цялост с отбелязване, че  лицето е починало. 

  Съдът установи, че по делото е представено удостоверение за наследници на 

лицето П. М. Г., с което се удостоверява обстоятелството, че заинтересованата страна С. П. М. 

е починал на 14.08.2004 г. и е оставил за свой наследник сина си П. С. П.. 

  ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТЕХНИКУМ ПО ЕНЕРГЕТИКА И МИННО 

ДЕЛО – Д., редовно призовани, не изпращат представител. 

  С оглед нередовното призоваване на една от заинтересованите страни съдът 

счита, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даден. Наред с това с 

оглед данните, че лицето С. П. М. е починал, съдът счита, че същият следва да бъде заличен 

от списъка на лицата за призоваване и на негово място да бъде конституиран  наследникът му 

П. С. П., който да бъде призован за следващото съдебно заседание, като за целта се изиска 

удостоверение от Община Д. за неговия постоянен и настоящ адрес.  

  Водим от горното, съдът 

    О П Р Е Д Е Л И : 

  НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

  Заличава от списъка на лицата за призоваване заинтересованата страна С. П. М.. 

  КОНСТИТУИРА като заинтересована страна по делото П. С. П., който да бъде 

призован за следващото съдебно заседание, като за целта се изиска удостоверение от Община 

Д. за неговия постоянен и настоящ адрес.  

  ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.01.2010 година от 10.00 часа, за която дата 

да се призове новоконституираната заинтересована страна П. С. П., след получаване на 

необходимите данни от Община Д.. Останалите страни по делото да се считат редовно 

уведомени.  

  Заседанието приключи в 10.09 часа. 

  Протоколът се изготви на 01.12.2009 година. 

 СЪДИЯ:                                                                             Секретар:   


