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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 10.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  
проведено  на десети септември две хиляди и девета година в състав:  
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА - ГРОЗЕВА 
                                                     

 
При участието на секретаря: А.Л…………………..………….....…….………. 
и прокурора: ..…………………………………….………………………….….. 
сложи за разглеждане адм. дело №184  по описа за  2009 година……...……. 
докладвано от  съдия Кремена Костова -  Грозева…....………………………. 
на именното повикване в 10.00 часа  се явиха:…………………...….……….. 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.В.Ч., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Г.– АК–
С., редовно упълномощен по делото от преди. Същият представя надлежни 
доказателства за адвокатските си права. 

ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА Х., редовно уведомен, се явява 
мл.юриск.С., редовно упълномощена по делото. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА С.С.Й., редовно  уведомена, не се явява. За нея 
се явява адв.Д., редовно упълномощена по делото. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Б.П., редовно уведомена, не се явява и не 
изпраща представител. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Т.Д., редовно уведомен, не се явява и не 
изпраща представител. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.Д.Д., редовно призована, се явява лично. 
По хода на делото: 
Адв.Г. – Да се даде ход на делото. 
Мл.юриск.С. – Да се даде ход на делото. 
Адв.Д. – Да се даде ход на делото. 
Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради 

което 
    О П Р Е Д Е Л И : 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
Постъпило е заключение по назначената съдебно-техническа експертиза от 

инж.К.Д. с вх.№ 3170/03.09.2009г. Съдът констатира, че заключението не е представено 
в изискуемия 7-дневен срок преди съдебно заседание съгласно чл.199 ГПК във вр. с 
чл.144 АПК, поради което съдът няма да пристъпи към изслушване на заключението в 
днешното съдебно заседание, тъй като не се явяват заинтересованите страни С.Б.П. и 
Д.Т.Д. и не могат да дадат становище дали възразяват да се изслуша заключението 
предвид неспазения срок и запознати ли са него.  

Адв.Г. – В интерес и на страните и на съда е да не се изслушва заключението, 
защото ще се наруши процедурата. Не възразявам заключението да се изслуша в 
следващото съдебно заседание. 
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Мл.юриск.С. – Не възразявам заключението да се изслуша в следващото съдебно 
заседание. 

Адв.Д. – Не възразявам заключението да се изслуша в следващото съдебно 
заседание. 

По доказателствата: 
Адв.Г. - Правя искане да се назначи допълнителна задача към назначената 

съдебно-техническа експертиза и да се направи фактическо замерване, тъй като твърдя, 
че тази стена е под обявената височина и това ще се отрази. Нямам против това 
измерване да се направи с ролетка. Мисля, че не е необходим специален лазерен уред за 
сантиметри или милиметри, защото ние вече сме измерили тая част и имаме 
подготовка, но съществено се разминава с отразеното и изготвено от проектанта, който 
е готвил документите за проекта за ПУП. Аз твърдя, че височината е значително по-
ниска и измерването с ролетка е напълно достатъчно и не е необходим специален 
прецизен уред. В тая връзка Ви моля да допуснете допълнителна задача на вещото 
лице, което да измери височината на съществуващия калканен зид в имота собственост 
на жалбоподателя, дори да е с ролетка. Твърдението за 12,18м. не отговаря на 
фактическата действителност. 

Мл.юриск.С. – Госпожо съдия, предвид факта, че жалбоподателят желае 
измерването да бъде направено с ролетка, това предполага качване по отвесен покрив, 
което технологично, аз поне не си го представям без помощта на помощни средства. От 
там насетне, доколко обаче точно ще бъде измерването с тази ролетка със смъкване на 
отвес, не ми се струва много разумно. Смятам, че направеното искане е основателно, но 
възразявам срещу метода на измерването. Аз считам, че това трябва да се направи с 
уред. Представям и поисканите от съда документи и моля същите да бъдат приети като 
доказателства. 

Съдът връща представените документи на ответната страна за заверка. След 
тяхното заверяване, същите да бъдат представени с молба към делото. 

Адв.Д. – Не се противопоставям на искането на процесуалния представител на 
жалбоподателя, но поддържам становището на колежката. Считам, че замерването 
трябва да се извърши от геодезист, който работи активно и разполага с лазерен уред и 
смятам, че това замерване трябва да се извърши точно с такъв уред, който да позволява 
сравняване с оспореното от жалбоподателя твърдение. 

Адв.Г. – Госпожо съдия, тъй като заповедта е немотивирана, черпя мотиви и 
фактически основания от цялата документация. Навсякъде коефициента за 
интензивност е написан с химикал. Той явно преди това е бил сгрешен. Сега 
установявам наличието на поправки в представените проекти, които съставляват част 
от цялата преписка и тъй като съм навел възражения за немотивираност на обжалваната 
заповед, то единствения вариант да проверим нейната законосъобразност е по 
документите по преписката. Съществена част от тези документи са графичните 
проекти, които съставляват фактическо основание за издаване на заповедта. В тези 
проекти съществуват  поправки с химикал, това е видно и от приложения оригинал. От 
тая гледна точка оспорвам тези документи/л.41 и л.42 от делото/, тъй като този 
документ е официален удостоверителен, одобрен е от Общината, а има нанесени 
неофициални поправки с химикал. Правя и искане делото да бъде изпратено до 
Районна прокуратура – Х. с оглед разследване кой и при какви обстоятелства е 
извършил поправка върху официален удостоверителен документ, издаден от Общината. 
С оглед определението на съда, вече поддържам и останалите искания за допълнителна 
задача към експертизата.  

Мл.юриск.С. – Госпожо съдия, не приемам направеното искане и считам същото 
за неоснователно. Видно от представените скици, същите са изработени от 
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архитектурно ателие “Алекс А и А” и мястото където се посочва, че е нанесена 
поправка, всъщност е част от самия проект и не касае заверката направена от 
Общината, тъй като това не са параметри и схема, която се прави от Община Х. Това е 
проект, който ни е представен и съответно не би могло да се направят изводи, че тази 
направена поправка е от служители в Община Х. 

Адв.Д. – Присъединявам се към становището на колежката и считам, че 
направеното оспорване не може да бъде отнесено в смисъла, който колегата излага към 
графичната част на процесната заповед. Видно и от съдържанието на заповедта, 
коефициента на интензивност е посочен в нея без поправка, съответства с коефициента 
на интензивност в графичната част. В кой момент е извършено поправянето не знам 
дали би могло да бъде установено, но при всички случай считам, че това не 
представлява поправка върху официален удостоверителен документ. Вероятно 
заверката е поставена след представянето на графичната част в този й вид и е одобрена 
от Общината. В този смисъл считам, че и искането да бъде изпратена преписката на 
прокуратурата следва да бъде оставено без уважение. 

Адв.Г. – Госпожо председател, може би се изправяме пред един правен 
произвол. Ако това беше частен документ и само проектанта си беше работил – да, 
няма проблем, то не засяга обществените интереси. Но когато става въпрос за 
официален удостоверителен документ, положен при и по повод изпълнението на 
служебни задължения, с оглед цялата власт, която има Кмета на Общината, 
удостоверен с печат на Общината “Удостоверявам” и втори печат, то тогава това 
представлява вече един официален документ и тук са недопустими каквито и да било 
поправки и изменения. Очевидно е, че тези параметри, които са съществени не са били 
съобразени и някой е посегнал и си е позволил да поправя параметри, което опорочава 
цялата процедура като цяло. Аз считам, че това е престъпление. Не може да се работи 
върху официален удостоверителен документ. Това е недопустимо. 

По направените в днешното съдебно заседание доказателствени искания, съдът 
счита за основателно направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за 
назначаване на допълнителна задача към допусната съдебно-техническа експертиза, 
която да се извърши от вещо лице със специалност “Геодезия”. Вещото лице следва да 
измери със съответен уред височината на съществуващия калканен зид на сградата 
находяща се в имот на жалбоподателя - УПИ VІ-1387, кв.506 по плана на гр.Х. 
Определя за вещо лице Н.Т.Д., който да работи при депозит в размер на 100 лв., вносим 
от жалбоподателя в тридневен срок от днес по сметката на ХАС, след което вещото 
лице ще бъде призовано. С оглед искането за откриване на производство по оспорване 
съдържанието на документите, находящи се на л.41 и л.42 от делото, представени в 
оригинал по преписката, представляващи графично посочване на предвиденото 
изменение на план за застрояване в УПИ VІІІ- 1388, кв.506 по плана на гр.Х., съдът 
намира същото за основателно. Относно искането да се изпрати делото със сигнал в РП 
– Х. за извършване документна поправка, към настоящия момент съдът счита същото за 
неоснователно, поради което следва да бъде оставено без уважение. След приключване 
на откритото производство по оспорване истинността на документите и резултата от 
съдебната проверка, съдът служебно има възможност да сигнализира РП – Х. за 
образуване на производство по НПК. 

Водим от горното, съдът 
    О П Р Е Д Е Л И : 
НАЗНАЧАВА за вещо лице Н.Т.Д. със специалност “Геодезия”, който да 

отговори на допълнително поставената задача към допусната съдебно-техническа 
експертиза: каква е височината на съществуващия калканен зид на сградата находяща 
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се в имот на жалбоподателя - УПИ VІ-1387, кв.506 по плана на гр.Х. и да посочи 
установените параметри. Измерването да се извърши със съответния уред. 

УКАЗВА на жалбоподателя в тридневен срок от днес да внесе сумата от 100 лв. 
по сметката на ХАС – депозит на вещото лице, след което същото ще бъде призовано. 

На основание чл.193 ГПК във връзка в чл.144 АПК ОТКРИВА 
ПРОИЗВОДСТВО по оспорване съдържанието на документите находящи се на л.41 и 
л.42 от делото, представени в оригинал по преписката, представляващи графично 
посочване на предвиденото изменение на план за застрояване в УПИ VІІІ- 1388, кв.506 
по плана на гр.Х. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да се изпрати делото със сигнал за 
извършване документна поправка в РП – Х. 

Адв.Г. – Нямам други искания на този етап от производството. 
Мл.юриск.С. – Нямам други искания на този етап от производството. 
Адв.Д. - Нямам други искания на този етап от производството. 
С оглед изготвянето на заключението по допълнително поставената задача към 

назначената съдебно-техническа експертиза и събирането на нови доказателства, съдът 
счита че делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което 

    О П Р Е Д Е Л И :  
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.10.2009 година от 11.00 часа, за която дата 

страните да се считат редовно уведомени. Вещото лице да се призове след внасяне на 
депозита. 

Заседанието приключи в 10.32 часа. 
Протоколът се изготви на 10.09.2009 година. 
 
 
 
 
СЪДИЯ:       Секретар: 


