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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 № 281 по описа за 2009 г……………… 
докладвано от съдия Василка Желева …………………………………….. 
на именното повикване в 10.55 часа на второ четене се явиха : 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.А. Н., редовно уведомен, не се явява и не се 
представлява.  

ЗА ОТВЕТНИКА ОБЩИНА Х., редовно уведомени, се явява мл.юриск.Б., 
редовно упълномощен по делото. 

Съдът докладва писмо вх.№3204/04.09.2009г., с което са постъпили 
допълнително изисканите от Община Х. доказателства. 

По хода на делото: 
Мл.юриск.Б. – 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. 
Мл.юриск.Б. –  Да се приемат постъпилите доказателства. 
Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото изпратените 

допълнително от Община Х. писмени такива, поради което  
О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като доказателства по делото: заповед 667/02.07.2001г.; съобщение 
за частично изменение на регулационен план- 2 листа; препис – извлечение от 
протокол №1/05.06.2001г.; възражение вх.№194-00-22/20.03.2001г.; съобщение 
№194-00-22/16.03.2001г.; съобщение за частично изменение на ЗРП на кв.651- 2 
листа; препис – извлечение от протокол №3/20.02.2001г.; молба вх.№194-00-
08/12.02.2001г.; нареждане за изготвяне на проект за ЧИЗРП на кв.651; заглавна 
страница на проект; съдържание на проекта; обяснителна записка – 5 листа; 
нотариален акт за покупко- продажба на право на строеж №142 том ІІ, рег.№2452 
дело №487/1998г.; нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №35, 
том І, рег.№243, дело №61/1998г.; договор от 12.04.1995г. за отстъпено право на 
строеж върху държавна земя за застройка 4 на 80 кв.м; заповед №687/04.04.1995г.; 
договор от 12.04.1995г. за отстъпено право на строеж върху държавна земя за 
застройка 1 на 80 кв.м; договор от 26.04.1993г. за отстъпване правото на строеж 
върху държавна земя, съгласно Наредбата за държавните имоти; договор от 
02.06.1995г. за отстъпване правото на строеж върху държавна земя, съгласно 
Наредбата за държавните имоти; договор от 21.04.1993г. за отстъпване правото на 
строеж върху държавна земя, съгласно Наредбата за държавните имоти; договор от 
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13.04.1993г. за съвместна дейност по осъществяването на общински мероприятия; 
заповед №510/21.04.1993г.; договор от 14.04.1995г. за отстъпено право на строеж 
върху държавна земя за застройка 5 на 160 кв.м; договор от 01.09.1997г. за отстъпено 
право на строеж върху общинска земя; договор от 17.04.1995г. за отстъпено право на 
строеж върху държавна земя за застройка 3 на 130 кв.м; договор от 13.04.1998г. за 
отстъпено право на строеж върху общинска земя на В.З.; регистър с координатите на 
точките – 12 листа; молба вх.№194-00-114/; схема на Проект за ЧИРП в кв.651 – Х.; 
схема на Проект за ЧИЗП в кв.651 – Х.; схема на извадка от действащия кадастрален 
и регулационен планна парцел І в кв.651 – Х.; схема на подробните точки от 
полярната снимка; схема на попълване на кадастралния план. 

Мл.юриск.Б. – Нямам други 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, поради което 
О П Р Е Д Е Л И : 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 
Мл.юриск.Б. – Уважаемо госпожо председател, моля да постановите решение, 

с което да отхвърлите подадената жалба като неоснователна и да потвърдите 
процесната заповед изцяло като законосъобразна. Жалбоподателят посочва в 
жалбата си, че заповедта е издадена при съществено нарушение на 
административнопроизводствените правила и при неправилно прилагане на 
материалния закон, които са основания за оспорване по чл.146 ал.1 т.3 и т.4 от АПК. 
Самата заповед е издадена на основание и във вр. с чл.56 ал.2 от ЗУТ. Съгласно 
разпоредбата на чл.56 ал.1 от ЗУТ преместваемите съоръжения с търговска дейност 
могат да бъдат поставени върху поземлени имоти. Разпоредбата е императивна по 
своя характер и не се допускат отклонения от нейното тълкуване и прилагане. В хода 
на административното производство по издаване на обжалваната заповед 
компетентните длъжностни лица са извършили проверка и оглед на място, за което 
са съставени съответните констативни протоколи, които са връчени на 
жалбоподателя и е дадена възможност същият да възрази по тях. От разпоредбата на  
чл.56 ал.1 от ЗУТ по безспорен и категоричен начин се установява, че описаните 
съоръжения в процесната заповед са поставени в нарушение на предвидения от 
закона ред, с оглед на което смятам, че правилно е ангажирана отговорността. 
Преместваемите съоръжения не са поставени върху поземлен имот и липсва 
издадено разрешение за тяхното разполагане върху сградата на жалбоподателя. В 
този смисъл обжалваната заповед е издадена при спазване на всички изисквания на 
ЗУТ и АПК. Самата заповед  е издадена от компетентен орган, в рамките на неговата 
териториална и материално-правна компетентност, посочени са правните и 
фактически основания, обособили издаването на заповедта. Също така са спазени 
материалноправните изисквания за издаването й, налице е подробно мотивиране. 
Изложени са възприетите факти и правни изводи, след което е дадена еднократна 
правна квалификация и са посочени конкретните доказателства. С оглед на 
изложеното до тук Ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата 
като неоснователна и да потвърдите процесната заповед като законосъобразна. 

Решението ще бъде изготвено в законоустановения срок. 
Заседанието приключи в 10.59 часа. 
Протоколът се изготви на 17.09.2009г. 

 
 
 

 
 СЪДИЯ:       Секретар: 


