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П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 17.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд  …………….…………     в публично съдебно 
заседание на седемнадесети септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ИВА БАЙНОВА 
                             Членове:         
 

             
При участието на секретаря Мария Ченгелова ..………..…………………………..…… 
и  прокурора    …………………………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане адм.дело № 157 по описа за 2008 година .…………......….……....     
докладвано от Съдия Ива БАЙНОВА  .……....……….……………...…………………….. 
на именното повикване в 9.50 часа се явиха: 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. Т. Т., уведомен от предходно съдебно заседание се 

явява лично.  

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА Х., редовно уведомен от предходно съдебно 

заседание, не изпраща представител.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М. Д. К., редовно уведомена от предходно 

съдебно заседание не се явява. За нея се явява адв. Д., редовно упълномощен от преди 

ОСТАНАЛИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, уведомени от предходно съдебно 

заседание не се явяват и не изпращат представители.  

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. И. Я., редовно призована се явява лично.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. Т. – Да се даде ход на делото.  

Адв.Д. – Противопоставям се за даване ход на делото, тъй като видно от 

приложеното по делото удостоверение за наследници на С. И. К. на л.19 са посочени 

десет души наследници, а по делото са призовани девет. Една жена, а именно И. И. Д. е 

пропусната и не е призована. Считам, че съгласно разпоредбата на чл.153, ал.1 от АПК 

сте длъжни да конституирате и призовете всички заинтересовани страни.  Безспорно е, че 

И. И. Д. е наследник заедно с майка си, братята и племенниците си на Стойно К., поради 

което следва да бъде  конституирана като страна и призована по делото. Ето защо, 

считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Представям актуално 

удостоверение за наследници. В справката липсва нейното име, но това е пропуск на акта 

и във всеки един момент може да се отстрани този пропуск. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. Т. – Предоставям на съда. 

Съдът намира, че в днешното съдебно заседание, не са налице процесуални 

пречки за даване ход на делото, предвид редовното призоваване на страните, поради 

което ход на делото следва да се даде. Действително от представеното удостоверение за 

наследници се установява, че И. И. Д. е наследник на С. И. К. и същата не е 

конституирана като страна по делото, но тя не фигурира и в оспорения административен 

акт и ако е считала, че има интерес от същия би следвало да подаде молба за 

конституиране и освен това за същата е била налице възможността по чл.246, ал.1 от 

АПК.  

Водим от горното, съдът 

  О П Р Е Д Е Л И: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на заинтересованата 

страна за конституиране И. И. Д., като заинтересованата страна по делото.  

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
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 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. Т. - Нямам искания преди разпита на вещото лице.  

 Адв. Д. - Нямам искания преди разпита на вещото лице.  

 Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на вещото лице.  

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. И. Я. - …..г., бълг. гражданка, омъжена, неосъждана,  без 

родство. Предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.  

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. И. Я. – Поддържам представеното заключение.  

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. Т. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме 

заключението.  

 Адв.Д. – Аз не виждам отговорите ясно написани в заключението, поради което 

считам, че не следва да се приема експертизата. Следва вещото лице да направи ново 

заключението, като отговори  конкретно на поставените въпроси. Но имам въпроси към 

това заключение, които ще задам към вещото лице.  

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Я. – Тъй като въпросите от експертизата са от фактологическо 

естество, проучените факти са изложени в констативната част и те не налагат някакви 

изводи и анализи, поради което в заключението не съм преписала фактите от 

констативната част, тъй като съм сметнала за ненужно. В заключението обикновено на 

база на констатациите правим изводи и анализи когато задачите изискват това, в случая 

въпросите са от фактологичско естество и те са изложени в констативната част.  

 Адв.Д. – Искаме отговори на въпросите, които са посочени от нас, като аз не 

виждам отговори.  Това което е описано в заключението не отговаря на въпросите и няма 

точен и ясен отговор в това заключение, поради което заключението моля да не се 

приема и да се даде възможност на вещото лице да отговори  точно на въпросите, като 

това е задължението му.  

  ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Я. - В девет годишната си практика като вещо лице съм 

прилагала и предлагала и в тройни експертизи, заключение в този вид.  

 Ходих  на място да видя имота има засети дръвчета, но съм нямала като задача да 

определя възрастта на дърветата, това че  съм упоменала състоянието на процесните кв. 

метра, това е по лична преценка.   

  Адв.Д.  – Ние твърдим, че тези 179 кв.м, жалбоподателят няма как да ги получи, 

тъй като този имот е възстановен с обжалваната заповед и неговия праводател  не  ги е 

притежавал. Относно това обстоятелство сме представили подробни съображения. 

Поради което моля вещото лице да отговори на допълнителна задача, като посети имота 

на място да установи да определи възрастта на дърветата и конкретно да посочи дали са 

посяти  преди датата, когато жалбоподателя е станал собственик на имота. 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Я. – Аз мога да отговоря и в днешното съдебно заседание на 

този въпроси. Дръвчетата са видимо на по-голяма възраст.  

 От юг и изток оградата е с оградна мрежа, като източната ограда фактически 

върху терена не съответства на кадастралната граница, означена с черно на моята 

комбинирана и приложена скица. Тя се намира на изток на 2 метра,  по фактическо 

състояние, т.е имот 196 има ограда, която се намира на изток към имот 195 на около 2 

метра от означената по кадастралната карта и в моята комбинирана скица източна имотна 

граница изчертана с черно. Това е на място,  затова процесните 179 кв. м. от изток на 

място, нямат ограда. Те са в имот 196, владеят се от него, но самите 179 кв.м нямат 

ограда от изток,  тъй като от изток оградата е на два метра навътре. Затова процесните 

179кв. от изток на са материализирани на място с източна имотна граница.  

 Монолитната ограда от север е удължена, като тази ограда е видимо нова до пет 

години, тя си е като една цяла имотна граница. Площта на имот 196 е около 875 кв.м на 

място. Фактическите имотни граници на терена, съответстват на имотните граници на 

имота означен в стария кадастралния план. 

 Адв.Д. – Нямам други въпроси. Да се приеме заключението, след като вещото 

лице вече отговори на въпросите.   

По заключението, съдът 
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  О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. На същото да се изплати възнаграждение 

в размер на внесения депозит. /изд.РКО/ 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. Т. – Нямам искания за събиране на други доказателства. 

Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

АДВ.Д. - Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам делото за 

изяснено от фактическа страна. Да се приключи. 

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

доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

  О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. Т. – Госпожо съдия, моля да постановите решението, с 

което да отмените обжалваната от мен заповед, като незаконосъобразна. Представям 

писмени бележки.  

 Адв.Д. – Моля в три дневен срок да ми дадете възможност да представя в писмен 

вид становище по съществото на делото. Считам, че заповедта е законосъобразна и 

правилна и следва да се остави в сила.  

Съдът ще постанови решението си в законоустановения срок.  

 Заседанието приключи в 10.16 часа.  

 Протоколът се изготви на 17.09.2009 г. 

 

 

СЪДИЯ:        Секретар:  

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 


