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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:      КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА 

                     Членове:        
 

             

При участието на секретаря Диана ДИНКОВА ..………..……………...……………..……..… 

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

сложи за разглеждане адм.дело № 311 по описа за 2009 година  …....…………......….……....     

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

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Х. М. Н., действаща като ЕТ”К.-50-Х. П.” – Д., 

редовно призована, не се явява. За нея се явява адв.Г., надлежно упълномощен по делото. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ В. Г. М., Г. М. Г., Е. М. Т. и Н. Х. М., редовно 

призовани, не се явяват и не изпращат представител. 

ЗА ОТВЕТНИКА по жалбата Община Д., редовно призовани, се явява 

Гл.юрисконсулт Д.Г., надлежно упълномощен по делото. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ страни Х. М. Х., М. Х. М. и М. Г. М., редовно 

призовани, не се явяват и не се представляват. 

Съдът докладва: Постъпило е писмено становище с вх.№ 3341/16.09.2009 г. 

от Н. Х. М., В. Г. М., Г. М. Г. и Е. М. Т., с което заявяват, че поддържат жалбата против 

решение от 25.05.2009 г. на комисията по чл.210, ал.2 от ЗУТ. Не възразяват да се даде ход на 

делото и да се приеме като доказателство представената от административния орган, 

административна преписка. Към становището си прилагат ксерокопие от Удостоверение за 

наследници № 000324/19.02.2009 г. издадено от Община Д., видно от което конституираната 

по делото заинтересованата страна М. Г. М. е починала на 02.02.2009 г. и е оставила за свои 

наследници Г. М. Г. и Е. М. Т. Заявяват, че поддържат искането си за назначаване на 

техническа експертиза. 

АДВ.Г. – Ход на делото. 

ЮРК.Г. – Ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. 

Наред с това, с оглед приложеното към постъпилото становище от жалбоподателите Н. Х. М., 

В. Г. М., Г. М. Г. и Е. М. Т., Удостоверение за наследници № 000324/19.02.2009 г. на Община 

Д., издадено въз основа на Акт за смърт № 0062 от 02.02.2009 г.,  съдът счита, че следва да 

заличи от списъка на лицата за призоваване конституираната като заинтересована страна по 

делото М. Г. М. поради настъпилата й кончина на 02.02.2009 г. 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ЗАЛИЧАВА като заинтересована страна по делото от списъка на лицата за 

призоваване М. Г. М. 

Съдът констатира, че трима от жалбоподателите, а именно Е. М. Т., В. Г. М. 

и Г. М. Г., са просрочили своето оспорване, тъй като видно от данните по административната 

преписка същите са получили съобщение за оспореното от тях решение на 02.06.2009 г., като 

видно от вх.рег.индекс и дата поставена от Община Д., същите са депозирали своето 

оспорване под формата на жалба на 22.06.2009 г. Оспорването на решението по чл.210, ал.2 

от ЗУТ, във вр.чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, следва да бъде направено в 14-дн.срок от 
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съобщаването на акта. Предвид на това съдът намира, че жалбата на В. Г. М., Г. М. Г. и Е.М. 

Т., се явява недопустима, поради нейното просрочие, предвид на което същата следва да бъде 

оставена без разглеждане и производството да бъде прекратено по отношение на тримата 

жалбоподатели, водим от което, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В. Г. М., Г. М. Г. и Е. М. Т., против 

решение от 25.05.2009 г. на комисия по чл.210, ал.2 от ЗУТ. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 311/2009 г. по отношение на 

жалбоподателите В. Г. М., Г. М. Г. и Е. М. Т., поради просрочие на тяхното оспорване. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на 

РБългария в 7-дневен срок, считано от днес за явилите се страни и от съобщаването му за 

неявилите се. 

АДВ.Г. – От името на моята доверителка заявявам, че поддържам 

подадената жалба против решение на комисия по чл.210, ал.2 от ЗУТ. Моля, да бъдат приети 

като доказателство по делото, приложените към нея писмени доказателства, както и тези по 

административната преписка изпратена от административния орган. Поддържаме искането си 

за назначаване на съдебно-техническа експертиза, като ще помоля да се допълни към задачата 

на вещото лице, същото да извърши и оглед на место. Във връзка с искането ни за 

назначаване оценъчна експертиза за стойността на недвижимите имоти, представям и моля да 

приемете като доказателство нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот по 

силата на който доверителката ми е продала на “К.Б.”ЕООД идентични имоти, за 

удостоверяване на пазарната стойност на имотите, които непосредствено граничат в този 

район и които са в непосредствена близост, за да може вещото лице да ги има предвид при 

огледа на същите.  

ЮРК.Г. – Оспорвам изцяло жалбата. Считам същата за допустима, но за 

неоснователна. Моля, да приемете представената административна преписка от Община Д., 

не възразявам да се приеме и представения нотариален акт от пълномощника на 

жалбоподателката. По отношение на исканата експертиза от жалбоподателя считам, че в 

случая за вещите лица са необходими специални знания в две области по отношение на 

цената на имотите и от друга страна знания в областта на кадастъра и регулацията. Мисля, че 

по удачно е експертизата да бъде комплексна и това е по-добрия вариант, с оглед на исканата 

задача. Нямам възражения по отношение на задачата в този й вид, единствено моля да бъде 

разширена. Този въпрос е включен в приложението на чл.16 от ЗУТ, но специалистите да 

отговорят конкретно на въпроса: приложена ли е предишна регулация по отношение на тези 

имоти. С други думи въпросната регулация явява ли се първа по отношение на тези имоти 

или дали предишни регулации на тези имоти са приложени.  

По доказателствата, съдът счита, че следва да приеме като доказателство по 

делото приложените към жалбите писмени доказателства и по административната преписка 

изпратена от административния орган, както и тези приложени по адм.дело № 340/2009 г. по 

описа на съда, ведно с днес представеното в с.з. от пълномощника на жалбоподателката Х. М. 

Н., ксерокопие от Нотариален акт за покупко-продажба № 7, том ІІ, рег.№3544, дело № 

207/2007 г. от 05.04.2007 г.   

По направените от самите страни доказателствени искания от страните, 

съдът намира за основателно така направеното с жалбите и поддържано в днешното съдебно 

заседание от процесуалния представител на жалбоподателката Х. М. Н., искане за 

назначаване на съдебно-оценителна експертиза със специалист оценител на недвижими 

имоти, което след като се съобрази с данните по делото, направи оглед на место и направи 

проверка за сходните пазарни стойности на сходни имоти, да даде заключение: каква е 

действителната пазарна стойност на предвидените за отчуждаване имоти за улици като отчете 

извършените в тях подобрения, като вещото лице работи при депозит в размер на 150/сто и 

петдесет/лева, вносими от жалбоподателката в 3-дневен срок, считано от днес по сметка на 

Административен съд – Хасково.  

Основателно е и искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза 

с вещо лице специалист по кадастър и регулация, което след като се запознае с материалите 
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по делото, както и тези находящи се в Община Д. и извърши оглед на место, да даде 

заключение: с издаване на обжалваната заповед изпълнени ли са изискванията от Община Д. 

на чл.16, ал.4 и 5 от ЗУТ по отношение на процесните имоти, както и по отношение на тях 

има ли приложена предходна първа регулация, като вещото лице работи при депозит в размер 

на 200/двеста/лева, вносими солидарно по 100/сто/лева от жалбоподателката и по 

100/сто/лева от ответника по жалбата в 3/три/три дневен срок, считано от днес по сметка на 

Административен съд – Хасково, след което по поименното определяне на вещите лица, 

съдът ще се произнесе допълнително в з.з.  

Съдът намира, че следва да изиска от Служба по геодезия, картография и 

кадастър – Х., удостоверение за актуалното вписване в кадастралните регистри за 

собствеността по отношение на процесните имоти с идентификатор 21052.1015.2185, 

21052.1015.2195, 21052.1015.2186, 21052.1015.441, 21052.1015.2241, 21052.1015.2200, 

21052.1015.468 и 21052.1015.2196, както и данни имоти със стар пл.№ 6445 и 6355 на кои ПИ 

идентификатор по кадастралната карта, одобрена от 2006 г. отговарят. Наред с това, съдът 

счита, че от Община Д., следва да се изискат данни по разписен лист за имоти със стар 

пл.№№6445 и 6355  по плана на гр.Д., на кого се водят като собствени. Същите следва да 

бъдат представени в 7-дневен срок от получаване на съобщението, с което са изискани  

документите, като при невъзможност да бъдат представени, следва да бъдат споменати 

причините, поради които разпореждането на съда не може да бъде изпълнено. 

Мотивиран от така, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА като доказателство по делото, надлежно заверени ксерокопия от 

Скица на поземлен имот № 3298/03.04.2009 г.,  Скица на поземлен имот № 3825/03.04.2009 г., 

Скица на поземлен имот № 3293/03.04.2009 г., Скица № 1405/12.03.2008 г. на поземлен имот 

21052.1015.441, Скица № 1403/12.03.2008 г. на поземлен имот 21052.1015.2241,  Скица                

№ 1402/12.03.2008 г. на поземлен имот 21052.1015.2200,  Скица № 1406/12.03.2008 г. на 

поземлен имот 21052.1015.468, Скица на поземлен имот № 3822/17.04.2009 г., Решение на 

комисия по чл.210, ал.2 от ЗУТ от 25.05.2009 г., Известие за доставяне от 03.06.2009 г., 

Известие за доставяне от 02.06.2009 г.- 6 бр., Известие за доставяне от 10.06.2009 г., Писмо с 

рег.индекс:94-00-66/30.5.2009 г. – 2 стр., Експертна пазарна оценка на ПИ с пл.№ 6445 и 

пл.№6355 – 4 стр., Заповед № 1027/22.05.2009 г., Заповед № 1226/01.08.2001 г., Искане от Х. 

М. Н. с рег.№ 30-472-2/14.5.2009 г., Скица на поземлен имот № 3293/03.04.2009 г., Скица № 

1400/12.03.2008 г. на поземлен имот 21052.1015.2195, Нотариален акт за покупко-продажба 

на недвижими имоти № 199, том ІІІ, дело № 1020/97 от 03.06.1997 г.,  Договор за продажба на 

недвижимо имущество от 09.01.1998 г., Писмо изх.№811/30.05.2009 г., Скица № 

3307/08.04.2008 г. на поземлен имот 21052.1015.2185, писмо изх.№ 102/27.01.2009 г., 

Решение № 104/08.07.2008 г. на ХАС по адм.№92/2008 г. по описа на съда, призовка за страна 

от 03.09.2008 г., Писмо рег.№ 30-472-2/22.08.2008 г., Молба рег.№ 30-472-2/06.08.2008 г., 

Съобщение № 1859/24.07.2008 г., Жалба против решение № 104/08.07.2008 г. по адм.№ 

92/2008 г. по описа на съда, Съобщение № 1707/09.7.2008 г., призовка от 18.04.2008 г., 

Определение от 18.04.2008 г. на ХАС, Жалба рег.№ 16-12-14/25.03.2008 г., Комбинирана 

скица № 550/25.03.2008 г., Решение № 5820/12.06.2003 г. на ВАС на РБългария по адм.дело 

№ 10854/2002 г. по описа на съда, Заповед № 1226/01.08.2001 г. на Кмета на Община Д., 

писмо рег.№ 16-12-12/13.03.2008 г., Заповед № КД-14-26-70/12.03.2008 г. на началник СГКК 

ведно с приложена скица, Писмо рег.№ 16-12-12/13.03.2008 г., Разписка от 14.03.2008 г., 

Писмо вх.№1616/09 от 14.08.2009 г., Разпореждане за започване на проверка от 14.08.2009 г., 

Удостоверение за наследници № 000324/19.02.2009 г., Нотариален акт за покупко-продажба 

на недвижим имот № 7, том ІІ, рег.№ 3544, дело № №207/2007 г. от 05.04.2007 г., Нотариален 

акт за право на собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка № 96, том ІІ, 

дело № 992/1993 г. от 15.07.1993 г., Констативен нотариален акт за собственост на недвижим 

имот № 193, том ІІ, рег.№ 2605, дело № 388/2002 г. от 02.08.2002 г., Известие за доставяне от 

19.06.2009 г., Писмо рег.№ 11-48-137/18.6.2009 г. – 2 стр., Жалба рег.№ 30-472-3/12.6.2009 г. 

и Заповед № 1027/22.05.2009 г. на Кмета на Община Д.    
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НАЗНАЧАВА съдебно-оценителна експертиза, която да се извърши от вещо 

лице специалист оценител на недвижими имоти, което след като се съобрази с данните по 

делото, направи оглед на место и направи проверка за сходните пазарни стойности на сходни 

имоти, да даде заключение:  

- Каква е действителната пазарна стойност на предвидените за отчуждаване 

имоти за улици, като отчете и извършените в тях подобрения? 

Вещото лице да работи при депозит в размер на 150/сто и петдесет/лева, 

вносими от жалбоподателката в 3-дневен срок, считано от днес по сметка на 

Административен съд – Хасково. 

  НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от 

вещо лице специалист по кадастър и регулация, което след като се запознае с материалите по 

делото, както и с тези находящи се в Община Д. и извърши оглед на место, да даде 

заключение:  

- С издаване на обжалваната заповед изпълнени ли са изискванията от 

Община Д. на чл.16, ал.4 и 5 от ЗУТ по отношение на процесните имоти, както и по 

отношение на тях има ли приложена предходна първа регулация? 

Вещото лице да работи при депозит в размер на 200/двеста/лева, вносими 

солидарно по 100/сто/лева от жалбоподателката и по 100/сто/лева от ответника по жалбата в 

3/три/три дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд – Хасково, след 

което по поименното определяне на вещите лица, съдът ще се произнесе допълнително в з.з.  

ДА СЕ ИЗИСКА от Служба по геодезия, картография и кадастър – Х., 

Удостоверение за актуалното вписване в кадастралните регистри за собствеността по 

отношение на процесните имоти с идентификатор 21052.1015.2185, 21052.1015.2195, 

21052.1015.2186, 21052.1015.441, 21052.1015.2241, 21052.1015.2200, 21052.1015.468 и 

21052.1015.2196, както и данни имоти със стар пл.№ 6445 и 6355 на кои ПИ идентификатор 

по кадастралната карта, одобрена от 2006 г. отговарят.  

ДА СЕ ИЗИСКАТ данни от Община Д. по разписен лист за имоти със стар 

пл.№№6445 и 6355  по плана на гр.Д., на кого се водят като собствени. Същите следва да 

бъдат представени в 7-дневен срок от получаване на съобщението, с което са изискани  

документите, като при невъзможност да бъдат представени следва да бъдат споменати 

причините, поради които разпореждането на съда не може да бъде изпълнено. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.10.2009 година от 10.00 часа, за която 

дата страните да се считат уведомени. 

Заседанието приключи в 10.17 часа. 

Протоколът се изготви на 17.09.2009 година. 

 

 

 

СЪДИЯ:      Секретар: 

 

 


