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П Р О Т О К О Л 
Гр.Хасково, 17.09.2009 г. 

 

 

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

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 
       
При участието на секретаря Й.П.………………………… 
и прокурора:………………………………………………………………… 
сложи за разглеждане  адм. дело № 173 по описа за 2009 г…………… 
докладвано от съдия Василка Желева ………………………………….. 
на именното повикване в 10.10 часа се явиха : 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Ц.П., редовно уведомен, не се явява и не се 

представлява. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т.И. П., редовно уведомена, не се явява и не се 

представлява. 

ЗА ОТВЕТНИКА ОБЩИНА Л., редовно уведомени, се явява адв.В., редовно 

упълномощена по делото. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.А. Я., редовно уведомен, се явява лично 

и с адв.И. надлежно упълномощен с представено днес пълномощно.  

По хода на делото: 

Адв. В. –Да се даде ход на делото. 

Адв.И. – Да се даде ход на делото. 

Съдът счита, 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. 

Адв.И. – С оглед обстоятелството, че не бяхме уведомени и не ни бяха 

изпратени всички възражения, подадени от жалбоподателите, към настоящия момент 

вземам становище по така предявените жалби, озаглавени “Възражения”. Считам, че 

същите, включително и молбата – уточнение, която ги е последвала са 

неоснователни. Първо твърденията за нарушения на процесуални процедури в 

проведената процедура по одобряване на ПУП са несъстоятелни и неотговарящи  на 

фактическата обстановка. Това изтъкване на факта за неуведомяване на 

жалбоподателите не се потвърждава от приложените документи в 

административната преписка на Община Л.. Видно е въпреки твърденията на 

жалбоподателката Т.И., че на същата на два пъти са й изпращани съобщения 

№2930/04.12.2008г. и №252/06.02.2009г., като второто е с датата на публикуване на 

обявата. При извършване на процедурата тези съобщения са изпращани по 

съответния законов ред на адреса, който самата тя е декларирала гр.В., ул.”П.С.”  и 

използва дори в настоящото производство. С оглед на това обстоятелство считам 

всички възражения, отправени като процесуално нарушение за абсолютно 
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несъстоятелни. Другият жалбоподател В.Ц.П. не е изпълнил собственото си 

задължение да се декларира като купувач/приобретател на поземления имот в 

съседство на моя доверител и същият  не е изпълнил свое задължение за обявяване в 

Общината, респективно ОС “ЗГ” за новопридобитото си качество. По делото е приет 

нотариалния акт, с който се конституират правата на този жалбоподател. Видно е, че 

същият  е с дата 05.09.2008г. Законовият срок за това деклариране, което той следва 

да осъществи, е двумесечен и той не го е спазил. Поради това Общината е работила 

по данните, които притежава за този имот. По тази причина всички съобщения са 

изпращани и обявявани като за наследници на А.Д.Г.. Считаме, че самите 

жалбоподатели са причината и са проявили инертност в административните си 

отношения, която е довела до нередовното им съобщаване, а те са проявили една 

небрежност във воденето на собствените си дела. Всичко, което твърдят по 

отношение на Общината не можем да го приемем. Считаме, че административната 

процедура  е изпълнена коректно, в рамките на законовите разпоредби, няма 

нарушения, извършени от Общината. Опитът да се вмени на Общината детективска 

функция за обследване на наследници и т.н.т. чрез служба по вписвания не е 

подкрепена аргументирано никъде. За административния орган Община Любимец не 

съществува такова задължение. Що се каса е за останалите възражения на 

жалбоподателите те са по самата целесъобразност и не са подкрепени с никакви 

доказателства. Същите твърдят, че процесният имот на моя доверител попада в 

границите на “Натура 2000”, но това не така, не е и доказано. Поделото е приет 

документ, изхождащ от РИОСВ – Х., а именно Решение №ХА – 209-ПР/2008г., който 

документ категорично удостоверява, че въпросният поземлен имот не се намира на 

територията на “Натура 2000”, а попада в обхвата на парк “С.”. С оглед на това 

обстоятелство законовите изисквания предвиждат за такъв вид територия да не се 

извършват ОВОС, а да се направи само една оценка за съвместимост. Този документ 

е приет, не е оспорен в административното производство, така и пред уважаемия съд 

в настоящия процес. Това обстоятелство, главното възражение на жалбоподателите, 

за нас е несъстоятелно. Останалите твърдения за наличието, че промяната ще доведе 

до нарушаване на някакво екологично равновесие и т.н.т., отново не са подкрепени с 

доказателства от страна на жалбоподателите. Същите извършват едно голо 

деклариране за някакви инвестиционни намерения, които не са подкрепени с 

никакви доказателства и никакви намерения. Отделно от това заявявам, в 

последствие ще направя и искане към Община Л., че съседен имот, който се намира 

на отстояние по- малко от 10 м от имота на моя доверител, както и имотите на 

двамата жалбоподатели, са вече с променен статут – за него вече има изготвен ПУП, 

който е с предвиждане в имота да бъде осъществено изграждането на нова ферма – 

това е имот №081012, за който уважаемият съд може да се убеди от скиците, които 

са приложени.  

По доказателствата: 

Адв. В. –Да се приемат всички доказателства, представляващи в пълнота 

цялата преписка по проведената административна процедура и издаване на 

обжалваната заповед. Допълнително представям и моля да приемете като 

доказателство извлечение от регистъра на земеделските земи на имота, на който е 

собственик жалбоподателката Т.П. В подкрепа на изложеното от колегата заявявам, 

че към момента на извършване на административната процедура само Т.П. е 

декларирала промяна в собствеността, съответно притежавания от нея нотариален 

акт и Община Л. я е уведомявала съответно на адреса, съдържащ се в нотариалния 

акт и който представлява постоянния адрес на тази жалбоподателка. Ако тя промени 

постоянния си адрес  и има настоящ адрес е длъжна за тези обстоятелства да 
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извърши конкретно уведомяване, а това не е направено. Поради това смятам, че 

напълно законосъобразно и основателно Община Л. е уведомявала Т.П. на известния 

за нея адрес. По отношение на другия жалбоподател напълно подкрепям изложените 

от колегата И. доводи и заявявам, че той не е декларирал в този регистър на 

земеделските имоти промяна на собствеността, съответно притежавания от него 

нотариален акт. Ето защо законосъобразно Община Л. е уведомявала предишния 

собственик и нарушения не са извършени. Относно въпросът от предходното 

съдебно заседание за наличието на Общ устройствен план, потвърждавам отговора, 

който дадох, че Общ устройствен план за територията на цялата Община Л. не е 

изготвен, не действа и не случайно правното основание за издаване на заповедта е 

чл.59 ал.1 от ЗУТ. Върви се към одобряване на план за застрояване и ПУП при 

съответните условия. Заявявам, че това, което колегата И. изложи като факти 

относно съседния имот №081012 отговаря на истината, за този имот има променено 

предназначение, не разполагам с доказателства в този момент.  

Адв.И. – Да се приемат всички доказателства. 

Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото представените 

с административната преписка писмени такива, както и представеното в днешното 

заседание извлечение от партида на имот №081002,  поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
ПРИЕМА като писмени доказателства в заверен вид: констативен протокол от 

01.04.2009г.; нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №41, том VІІІ, 

рег.№10256 дело №1314/2008г.; скица №001774/03.12.2008г. за имот №081006; 

нотариален акт №156, том VІІІ, рег.№8894, дело №1506/2007г.; скица 

№000785/29.01.2008г. за имот №081002; препис – извлечение от протокол 

№10/20.11.2008г.; известие за доставяне от 16.02.2009г. до кмета на с.В.; обява 

изх.№249/06.02.2009г.; удостоверение изх.№1043/28.11.2008г.; известие за доставяне 

с баркод 9655000001558- 2 листа; писмо изх.№252/06.02.2009г.; заповед №РД- 09-

052/30.01.2009г.; известие за доставяне с баркод 8655000005229- 2 листа; писмо 

изх.№2930/04.12.2008г.; обява изх.№560/09.12.2008г.; протокол от 15.12.2008г. с 

вх.№567/15.12.2008г.; писмо изх.№552/03.12.2008г.; решение №ХА – 209-ПР/2008г.; 

писмо №112026927/05.11.2008г.; писмо №2428/11.12.2008г. за съгласуване и скица 

към него – 2листа; препис- извлечение от протокол №1/30.01.2009г.; ПУП план за 

застрояване на имот 081001- заглавна страница; обяснителна записка- 2 листа; схема 

“План за застрояване на ПИ 081001”; нотариален акт №105, том V, рег.№5493, дело 

№881/2007г.; скица №001626/16.09.2008г. на ПИ 081001 – 2бр.; мотивирано 

предписание №2618/21.10.2008г.; заявление за изменение на ПУП 

рег.инд.2618/21.10.2008г.; пощенски плик с баркод 9630000058268 ведно с известие 

за връщане на пратка; известие за доставяне с баркод 9630000058268; пощенски плик 

с клеймо от 21.05.2009г.; партида на имот №081002/29.09.1997г.- 2 листа. 

Адв. В. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено 

от фактическа и правна страна, да се приключи. 

Адв.И. – Нямам искания по доказателствата. Считам делото за изяснено от 

фактическа и правна страна, да се приключи. 

Съдът счита делото за изяснено от фактическа и правна страна, предвид което  

О П Р Е Д Е Л И : 
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

Адв. В. – Госпожо съдия, поддържам напълно и няма да повтарям 

възраженията, които изложих в миналото съдебно заседание относно 

недопустимостта на така наречените “Възражения”, които за мен нямат характера на 
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жалба по смисъла на АПК. Друг е въпросът доколко с Молба- уточнение би могло 

едно възражение да бъде квалифицирано вече като жалба срещу индивидуален 

административен акт. Ще моля да се произнесете по този въпрос с решението си. 

Няма да преповтарям и доводите, че не е нарушена процедурата в извършеното 

административно производство, надлежно са уведомявани тези заинтересовани лица, 

за които Община Л. е имала информация. Поддържам напълно и няма да 

преповтарям доводите, които колегата много подробно изложи в тази част. 

Единствено ще добавя, че е несъстоятелно твърдението във възраженията, че действа 

в Община Л. имотен регистър, по който Община Л. е била длъжна да извършва 

съответни справки. Явно на жалбоподателите не е известна проблематиката, 

свързана с имотния регистър и обстоятелството, че той се създава, предстои да се 

създава там, където е одобрена нова кадастрална карта. В Община Л. все още не 

действа нов кадастрален план, така, че несъстоятелно е да се говори за имотен 

регистър и то в Община Л. По съществото на спора заявявам, че жалбите са също 

неоснователни. Основен аргумент в тази насока е Решение №ХА-109-ПР/2008г., 

издадено в конкретна процедура от РИОСВ – Х., представляващо индивидуален 

административен акт, влязъл в законна сила, за който аз считам, че настоящият съд 

няма правомощията да ревизира и да преценява неговата законосъобразност. В това 

решение изрично е казано, че не следва да се извършва ОВОС. Изложени са 

пространни мотиви в тази посока по какви причини РИОСВ – Х. взема подобно 

решение. Ако все пак решите да разгледате законосъобразността на това решение 

като преюдициален въпрос аз ще моля да съобразите законовите норми, които 

обосновават законосъобразност на това решение. Това са: чл.93 ал.1 т.1 от ЗООС, 

препращащ към Приложение №2 към закона и конкретно т.7, буква “в” от това 

приложение, съответно препращащо към Приложение №1 от закона и конкретно т.19 

“в”от това приложение. Хронологично като се запознаете с тези законови норми ще 

видите, че ОВОС следва да се прави само тогава, когато ще се създават инсталации с 

капацитет над 200 тона на ден мляко. Видно от инвестиционното намерение на 

заинтересованото лице капацитетът му е 1 тон на ден. Именно тези законови 

разпоредби са дали основание на РИОСВ – Х. да не извършва ОВОС и това решение 

е напълно законосъобразно. Всъщност други оплаквания в жалбите по съществото 

на заповедта няма. Считам, че тя е надлежно мотивирана, издадена в 

законосъобразно проведена процедура и моля да я потвърдите. Моля да присъдите 

на Община Л. разноски в това производство. 

Адв.И. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбите. Същите са 

неоснователни по същество, доводите си подробно изложих. Моля да  ни присъдите 

разноските, направени в настоящото производство. Ще представя подробни писмени 

бележки. 

Съдът дава на процесуалния представител на заинтересованата страна 7- 

дневен срок за представяне на писмени бележки. 

Решението ще бъде постановено в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 10.27 часа. 

Протоколът се изготви на 17.09.2009г. 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 


