
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 № 747 по описа за 2009 година .…………......….……......     

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

На именното повикване в 10.18 часа се явиха:……………………………………………… 

 

  ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н. Д. В., редовно призован, явява се лично. 

  ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ Х., 

редовно призован, не се явява и не изпраща представител.  

  Пристъпи се към изслушване на предварителните въпроси. 

  ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н. В. – Нямам искания за отводи, прекратяване или 

спиране на делото. Да се даде ход на делото.  

  Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, 

водим от което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

  Докладва се делото.  

  ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н. В. – Поддържам си жалбата с едно допълнение, че 

към чл.2, който касае сроковете още в точка 1 на този член е казано, че всички репресирани 

лица, които са пропуснали срока -  1996 г. имат право да подадат жалба и  да направят искане 

до м. декември 2009 година.  Да се приемат доказателствата. Други доказателства няма да 

соча.  

  Съдът намира, че следва да приобщи като доказателства по делото приложените 

към административната преписка писмени такива, поради което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

  ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към административната 

преписка надлежно заверени копия от: Заповед №  РД-11-447/09.10.2009 г. на Областен 

управител на област Х., известие за доставяне с пощенско клеймо 13.10.2009 г., искане № АК-

04-02-462/06.02.2009 г., декларация на Н. В. от 03.01.2009 г., бележка към пенсионна книжка 

№ 80932 на Д. П. Д. от 14.08.1950 г., Решение № 1128/29.03.1965 г.  на Окръжен народен 

съвет – Х., извлечение от сметка за пенсията на Д. П. Д., сведение за зачетеното време за 

пенсия ведно с Решение № 8958/01.12.1945 г. на пенсионния орган, декларация за 

идентичност на имена на починало лице от 02.02.2009 г. и удостоверение за наследници № 

45/07.01.2009 година.  

  ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н. В.– Считам делото за изяснено и моля да се 

приключи.  

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

доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, водим от което 



    О П Р Е Д Е Л И : 

  ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

  ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

  ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.В. – Моля да се уважи подадената от мен жалба, 

която поддържам изцяло, ведно с допълнението, което направих в днешното съдебно 

заседание.  

  Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 

  Заседанието приключи в 10.24 часа. 

  Протоколът се изготви на 01.12.2009 година. 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:                                                                        Секретар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


