
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 08.12.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  

проведено  на осми декември две хиляди и девета година в състав:  
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА - ГРОЗЕВА 

                                                     
 

При участието на секретаря: А.Л……………….....………….....…….………. 

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

сложи за разглеждане адм. дело №790  по описа за  2009 година……...……. 

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

на именното повикване в 10.31 часа  се явиха:…………………...….……….. 

 
ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.П.П., редовно призована, не се явява и не се 

представлява.  

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА С., редовно призован, не се явява и 

не изпраща представител.  

От юриск.В.С.-пълномощник на ответника е изпратена по факс молба с 

вх.№5134/08.12.2009г., с която заявява, че е в невъзможност да се яви за днешното 

съдебно заседание. Възразява по хода на делото, тъй като счита подадената жалба за 

недопустима, поради липса на годен акт за валидно упражняване на съдебен контрол по 

същество. Моли да се прекрати настоящото производство.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.С.М., редовно призован, не се явява и не се 

представлява.  

С оглед доводите наведени в молбата, съдът намира, че към настоящият момент 

възражението на процесуалния представител на Митница – С. е неоснователно, и 

следва да бъде оставено без уважение, поради което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на 

ответника за прекратяване на настоящото производство. 

С оглед 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.   

Съдът счита, че следва да приобщи към доказателствения материал по делото 

приложените към жалбата и административната преписка писмени доказателства, 

поради което 

    О П Р Е Д Е Л И :  

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към жалбата и 

административната преписка писмени доказателства, а именно: писмо с изх.№4414-

0263/03.08.2009г.; молба с вх.№4414-0263/21.08.2009г.; писмо изх.№4414-

0263/27.08.2009г.; молба вх.№4414-0263/17.09.2009г.; нотариално заверено 

пълномощно от Х.С.М.; касова бележка №114820 на турски език без превод на 

български език; писмо изх.№ 4414-0263/24.09.2009г.; копие от пощенски плик с изх.№ 

4414-0263/23.09.2009г.; обратна разписка на писмо изх.№4414-0263/27.08.2009г.; 



решение №228/14.07.2009г. по КАНД №221/2009г. по описа на АС- Х.; решение 

№75/15.05.2009г. по НАХД №127/2009г. по описа на РС-С.; жалба вх.№ 4414-

0263/16.02.2009г.; акт за установяване на административно нарушение с 

вх.№1642/20.10.2008г.; разписка №0014570/19.10.2008г.; лично обяснение за 

извършено митническо нарушение от Е.П. от 19.10.2008г.; лично обяснение за 

извършено митническо нарушение от А.Т. от 19.10.2008г.; протокол за личен преглед 

№242/19.10.2008г.; протокол №275/19.10.2008г. за извършена ЩМП; опис на иззети 

стоки №398/19.10.2008г.; протокол за осъществени контролни действия на лица, 

извършващи дейности с акцизни стоки №398/19.10.2008г.; приемателно-предавателен 

протокол от 19.10.2008г.; оценка на стоките с №94/21.10.2008г.; писмо до митница С. 

вх.№7102-0091/19.11.2008г.; постановление  за отказ да се образува наказателно 

производство на РП-С. от 17.11.2008г.; наказателно постановление №1656/2008г. от 

05.02.2009г.; известие за доставяне от 09.02.2009г.; писмо с изх.№4414-

0263/03.08.2009г.; известие за доставяне от 06.08.20009г.; писмо вх.№4414-

0263/28.07.2009г.; жалба изх.№4414-0263/02.06.2009г.; известие за доставяне от 

04.06.2009г. 

Съдът като взе предвид, че страните не се явяват и не правят искания за 

събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от правна и фактическа 

страна, поради което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.  

Заседанието приключи в 10.38 часа. 

Протоколът се изготви на 08.12.2009г. 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 

 

 

 


