
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 23.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и трети 

септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 
           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 

                    Членове:  ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 

         КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА  
             

При участието на секретаря М.Ч. ..………..……………...……………..……..… 

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

сложи за разглеждане адм.дело № 143 по описа за 2009 година .…………......….……....     

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

На именното повикване в  11.00   часа се явиха: 

  
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “Е.” ООД – гр.Х., представлявано от Ш. А. Д., редовно 
призован, представлява се от адв.Ц., редовно упълномощен от преди. 
 ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –Х., редовно призован се представлява от адв. 
С., с пълномощно представено по делото.  
 ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Х. се явява прокурорът Г. Г..  
 Адв.Ц. – Да се даде ход на делото.  
 Адв.С. – Да се даде ход на делото.  
 ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.  
 Съдът  

О П Р Е Д Е Л И: 
 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  
 Адв.Ц. – Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените писмени 
доказателства. Нямам искания за събиране на други доказателства.  
 Адв.С. -  Жалбата е неоснователна. Да се приемат приложените доказателства. Нямам 
искания за събиране на други доказателства.  
 ПРОКУРОРЪТ - Да се приемат приложените доказателства. Нямам искания за 
събиране на други доказателства.  
 Съдът счита, че следва да приеме като доказателства приложените писмени документи 
към преписката по издаване на оспорения административен акт, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 
 ПРИЕМА като доказателства по делото: удостоверение за регистрация по обща 
лицензия №217-05094-01/16.06.2005г., удостоверение изх.№20090304135856/04.03.2009г., 
решение №276/06.03.2009г. на Общински съвет – Х., докладна записка от инж.Г. И. – Кмет на 
Община Х., препис-извлечение от протокол №19/06.03.2009г. от заседание на Общински 
съвет – Х.,  решение №194/29.10.2004г. на Общински съвет – Х., докладна записка от инж.Г. 
И. – Кмет на Община Х., препис-извлечение от протокол №13/29.10.2004г. от заседание на 
Общински съвет – Х. и списък на общинските съветници по политически партии и коалиции 
в общински съвет – Х. с мандат 2007-2011г. 
 Адв.ЦВЕТКОВ – Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи. 
 Адв.СТОЙНОВА - Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи. 
 ПРОКУРОРЪТ -  Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  
 Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 
 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 
 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  
 Адв.Ц. – Уважаеми административни съдии, моля от името на упълномощителите ми 
да отмените обжалваното решение на Общински съвет – Х. в атакуваните части, които касаят 



неговите законови интереси. В жалбата сме изложили подробно доводи, които поддържам 
изцяло. Считаме, че решението не държи сметка на характера  на терените на които се 
учредяват сервитутите и противоречи на ЗЕС, последната му редакция, където не се 
предвиждат такси върху публична общинска собственост или публична държавна 
собственост. Освен това намираме, че решението противоречи и на разпоредбите на чл.192 и 
чл.193 от ЗУТ, които предвиждат друг ред за определяне на тези сервитутни права,  а именно 
с препратката на чл. 210. С оглед на това, моля да постановите решение, с което да отмените 
атакуваното пред Вас решение като незаконосъобразно.   
 Адв.С.  – Уважаеми административни съдии,  моля да оставите жалбата без уважение, 
а решението на Общински съвет – Х.в обжалваната му част в сила. Считам  изложените в 
жалбата съображения изцяло неоснователни. На първо място, това което не е чак толкова 
важно с решението, което се обжалва е прието преди изменението на ЗЕС, обнародван в 
Държавен вестник бр.17 от 06.03.2009г., казвам, че това не е толкова важно, като не на това се 
гради нашата защита, а на обстоятелството, че в самото решение не е казано, както се твърди 
в жалбата, че се дължи обезщетение за прокарване на сервитути  върху имоти частна 
общинска собственост. Решението препраща към чл.287 от ЗЕС и редица други текстове, 
които касаят различните видове сервитути и е прието по този начин, именно  с оглед 
изменението на ЗЕС, за което Общински съвет към онзи момент е знаел. Така, че 
обезщетението което се дължи съгласно текста на решението е за имоти каквито се 
предвиждат чл.287, независимо коя редакция, преди или след изменението публикувано в 
Държавен вестник бр.17/2009г.. Така, че въпреки, че е прието преди изменението на закона,  
решението на общински съвет, касае  обезщетения в момента единствено и за имоти частна 
общинска собственост.  
 От друга страна в решението на Общински съвет – Х.., противно на твърдението 
жалбата, са взети предвид всички критерии, посочени в закона това, въз основа на които това 
обезщетение следва да бъде определено.  На първо място един от критериите е срока, за 
който ще бъдат прокарани сервитутът, именно за това се обжалват две точки от това решение, 
едното касае безсрочните сервитути и другото обезщетение касае сервитути прокарани за 
определен срок. От друга страна е взето предвид площта на съоръжението поставено в този 
сервитут като ширина и дължина и по тази формула е опреден размера на обезщетение. Ето 
за това, считам жалбата за неоснователна, а решението на Общински съвет – Х. правилно и 
законосъобразно.   
 ПРОКУРОРЪТ -  Считам жалбата за неоснователна, а решението на Общински съвет – 
Х. изцяло законосъобразно постановено от компетентен орган при спазвана на всички 
правила, поради което следва да се потвърди.   
 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.  
 Заседанието приключи в 11.08 часа. 
 Протоколът се изготви на 23.09.2009 година.  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар:   


