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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
гр. Хасково, 09.12.2009 година 

 
Хасковският административен съд…….…………... в публично 

съдебно  заседание  проведено  на девети декември две хиляди и девета 
година в състав:  
 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 
                                                Членове:  ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 
            КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА 

                                           
 

При участието на секретаря: Й.П……………..………..………...…………… 
и прокурор:А.ПЕТРОВ …………………………………....…..…….….….….. 
сложи за разглеждане КАНД № 358 по описа за  2009 година…………...…. 
Докладвано от  чл.съдия ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА  …………..…………..…… 
на именното повикване в 10.09 часа  се явиха: ………………….. ………….. 
 
 КАСАТОРЪТ АГЕНЦИЯ за ДЪРЖАВНА ФИНАНАСОВА ИНСПЕКЦИЯ – С., 
редовно призовани, не изпращат представител.  

ОТВЕТНИКЪТ ПО КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА Б.Х.Б., редовно призован, се 
представлява от адв.П., редовно упълномощена с пълномощно, представено пред 
първоинстанционния съд. 
 ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  гр.Хасково се явява прокурорът ПЕТРОВ. 
 По хода на делото: 

Адв.П. – Да се даде ход на делото. 
 ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото. 
 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 касационната жалба. 
 Адв.П. – Считам жалбата за неоснователна. Няма да соча нови доказателства. 
Считам делото за изяснено от фактическа страна. Моля да се приключи. 
 ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от 
фактическа страна. Да се приключи. 
 Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на нови 
доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  
    О П Р Е Д Е Л И : 
 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.  
 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

Адв.П. - Уважаеми административни съдии, представям писмено становище по 
същество на спора, с което изразяваме становище, че решението на  Районен съд – Х. е 
правилно и законосъобразно и излагаме подробни съображения в писменото 
становище. 
 ПРОКУРОРЪТ – Считам решението на първоинстанционния съд за правилно и 
законосъобразно. Считам, че е недопустимо да се търси индивидуална вина и 
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отговорност за решение, взето от колективен орган. Ето защо считам жалбата за 
неоснователна. 
 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 
 Заседанието приключи в 10.12 часа. 
 Протоколът се изготви на 09.12.2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар: 

 
 
 
 
 
 
 


