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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 № 312 по описа за 2009г……………. 
докладвано от съдия Василка Желева ……………………………..…… 
на именното повикване в 11.00 часа се явиха : 
 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Д.Б., редовно призована,  се явява адв.П., 

редовно упълномощен по делото.  

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.Д.К., редовно призована, се явява адв. П., 

редовно упълномощен по делото.  

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.К.К., редовно призована, се явява адв. П., 

редовно упълномощен по делото.  

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.М.Д., редовно призована,  се явява адв. П., 

редовно упълномощен по делото.  

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т.М.В., редовно призована, се явява адв. П., 

редовно упълномощен по делото.  

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ на ОБЩИНА Х., редовно уведомен, се представлява от 

мл.юриск.Б. с пълномощно по делото. 

Адв. П. – Да се даде ход 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. 

Докладва се жалбата. 

Адв. П.- Уважаема госпожо председател, от името на моите доверители 

заявявам, че поддържам жалбата изцяло, така, както съм посочил по съображенията 

в нея. Претендирам заповедта да бъде отменена и преписката да бъде върната на 

административния орган за ново произнасяне, тъй като искаме да ни бъде 

възстановена собствеността в пълния размер на 8,5 дка. Да се приемат представените 

доказателства. 

Мл.юриск.Б. – Оспорвам жалбата. Да се приемат представените 

доказателства. Нови няма да соча. 

Съдът намира, че следва да бъдат приети като доказателства по делото 

представените с административната преписка писмени такива, поради което  

О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИЕМА като доказателства по делото: заповед №438/16.04.2009г. ведно с 

разписка от А.Б.; удостоверение за наследници №897/25.03.2009г.; писмо изх.№94М-

1509-1/18.12.2006г.; решение №05-22/22.03.1995г.; удостоверение за наследници 
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№000804/14.03.2006г.; удостоверение за наследници №000803/14.03.2006г.; 

удостоверение за наследници №806/14.03.2006г.; удостоверение №165/18.09.1992г. 

ведно с удостоверение №164/18.09.1992г.; писмо №94М-1509-1/17.07.2006г.; молба 

вх.№94М-1509-1/15.03.2006г.; писмо изх.№94М-1509-1/15.12.2006г.; скица 

№243/07.04.2009г.; извадка от план на новообразуваните имоти; заповед №РД-11-

291/15.11.2004г., ДВ бр.106/03.12.2004г.; пощенски плик с клеймо от 13.07.2009г.; 

известие за доставяне от 22.07.2009г.; пощенски плик с клеймо от 27.07.2009г.  

Адв. П.- Правя искане за назначаване на съдебно- техническа експертиза, като 

вещото лице отговори на въпросите, които представям в писмен вид и за ответната 

страна.  

Мл.юриск.Б. – Не възразявам относно назначаването на съдебна експертиза. 

До колко е необходима за изясняване на фактическата обстановка и дали са 

необходими някакви специални знания предоставям на съда да реши. Нямам 

допълнителни въпроси към задачата за вещото лице.  

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, тъй като от 

представената от ответника на лист 26 извадка от план на новообразуваните имоти 

съдът не може да идентифицира имотите, които са предмет на настоящата заповед 

№438/16.04.2009г., предвид което намира за основателно искането за назначаване на 

съдебно-техническа експертиза. Въпросът, формулиран от пълномощника на 

жалбоподателите по т.1 не следва да бъде допускан, тъй като е относим единствено и 

само към изработването и одобряването на помощен план  и план на 

новообразуваните имоти, за които не се спори, че са изработени, одобрени и влезли в 

законна сила. Следва да бъде допуснато вещото лице да отговори на втория въпрос, 

след като се запознае с документите, съдържащи се в Община Х. и на точка 3 от 

поставените въпроси, като изготви комбинирана скица, на която да бъдат отразени 

двата имота, предмет на настоящата заповед и плана на новообразуваните имоти и да 

отговори на въпросите: съответства ли отреждането на имотите ПИ 77195.112.291 и 

ПИ 77195.112.293 в местност „Кекличево стопанство”, землище гр.Х. по 

местоположение и по площ с това, което е предвидено във влезлия в сила план на 

новообразуваните имоти и регистъра към него. От нивата от 8.5 дка, отказана да 

бъде възстановена с Решение №0522/22.03.1995г. на ОСЗГ – Х. в плана на 

новообразуваните имоти колко имота са образувани, с каква площ са , има ли 

заповед за възстановяване на други лица освен жалбоподателите и на какво 

основание, има ли данни за собствеността на записаните в регистъра на 

новообразуваните имоти. За вещо лице по делото следва да бъде назначена Д.И.Я. - 

геодезист, която да работи при възнаграждение от 100 лв., вносими солидарно от 

жалбоподателите по сметката на ХАС в 7-дневен срок от днес. Водим от горното, 

съдът 

О П Р Е Д Е Л И : 
 НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да се изготви от вещото 

лице Д.И.Я., която след като се запознае с материалите по делото и извърши справка 

в Община Х. да даде заключение по следните въпроси: 

1.Има ли съставяна комисия, цитирана в писмо от 17.07.2006г. до М. М.(л.17 

по делото) и ако има какво е решението и има ли заповед за одобряване на това 

решение? 

2. Да изготви комбинирана скица, на която да бъдат отразени двата имота, 

предмет на настоящата заповед и плана на новообразуваните имоти и да отговори на 

въпросите: Съответства ли отреждането на имотите ПИ 77195.112.291 и ПИ 

77195.112.293 в местност „Кекличево стопанство”, землище гр.Х. по 

местоположение и по площ с това, което е предвидено във влезлия в сила план на 

новообразуваните имоти и регистъра към него? От нивата от 8.5 дка, отказана да 

бъде възстановена с Решение №0522/22.03.1995г. на ОСЗГ – Х. в плана на 
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новообразуваните имоти колко имота са образувани, с каква площ са , има ли 

заповед за възстановяване на други лица освен на жалбоподателите и на какво 

основание, има ли данни за собствеността на записаните в регистъра на 

новообразуваните имоти? 

 УКАЗВА на жалбоподателите в 7-дневен срок от днес да внесат солидарно 

сумата от 100лв. по сметката на ХАС – депозит за вещо лице. 

  ОТЛАГА и НАСРОЧВА  делото за 29.10.2009г. от 10.00 часа, за която дата 

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

Заседанието приключи в 11.20 часа. 

Протоколът се изготви на 17.09.2009г. 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 


