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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 08.09.2009 година 

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

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 
                                                                                     

 
При участието на секретаря: Й.П. 
и прокурора: ..…………………………….…….…..……………………….….. 
сложи за разглеждане адм. дело №  316  по описа за 2009 година 
докладвано от  съдия Петя Желева 
на именното повикване в 10.00 часа  се явиха: 
 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.Т., редовно призован, се явява лично и с адв.З., 
редовно упълномощена по делото от днес.  

ОТВЕТНИКЪТ Началник РДНСК – Х., редовно призован, не изпраща 
представител. 

ЗАИНТРЕСОВАНАТА СТРАНА К.П.Т., редовно призован, не се явява и не се 
представлява. 

По хода на делото:  
 Адв.З. - 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.З. - Поддържам жалбата. Моля да приемете доказателствата, съдържащи се в 

представената административна преписка. Нови доказателства няма да соча. 
В хода на производството се явява пълномощникът на РДНСК – Х. мл.юриск.Х. 
Мл.юриск.Х. – Да се приемат представените с преписката доказателства. Нови 

доказателства няма да соча. 
Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото съдържащите се 

писмени доказателства в препискатат по издаване на оспорения административен акт 
както и приложените към жалбата такива, поради което  

О П Р Е Д Е Л И : 
ПРИЕМА като  доказателства по делото: удостоверение за търпимост 

№24/29.05.2009г.; заповед №538/20.05.2009г.; констативен протокол от 20.05.2009г.; 
констативен протокол №331/22.06.2009г.; писмо изх.№94М-1475-2/30.05.2009г.; план – 
извадка от окончатален проект за ПУР №326/25.05.2009г. – 2 листа; заповед №РД – 13-
182/29.05.2007г.; заповед №ДК – 02-Х-10/02.06.2009г.; писмо ХС – 51/05/-00-
379/03.06.2009г.; констативен протокол №281/30.05.2009г.; възражение №ХС- 51/05/-00-
591/28.05.2009г.; скица №3716/14.04.2009г. – 2 листа; +заглавна страница на ПУП – план 
за застрояване на ПИ 77195.703.103 ж.р. „К.”, гр.Х.; обяснителна записка – 2 листа; 
разрешение за изработване на проект за ПУП №159/27.04.2009г.; план – извадка от 
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проект за ПУР №242/06.04.2004г. – 2 листа; план за застрояване за ПИ 77195.703.130; 
констативен акт №51-Х-15/22.05.2009г.- 3 листа; заповед №ДК – 14-23/18.05.2009г.; 
констативен протокол №269/20.05.2009г.; писмо №94М – 1475-2/15.05.2009г.; 
удостоверение за търпимост №19/14.05.2009г.; становище относно приложимостта на 
§16 от ДР на ЗУТ за обект: „Пристройка към сезонна сграда” от 14.05.2009г.; заявление 
вх.№94М – 1475-2/16.04.2009г.; скица №3716/14.04.2009г. – 2 листа; констативен 
протокол №3/09.01.2009г.- 3 листа; писмо изх.№ХС-51-00-318/08.05.2009г.; писмо 
изх.№ХС-51/05/-00-243/02.04.2009г.; писмо изх.№94М-1475-2/08/20.02.2009г.; писмо 
изх.№ХС-51/05/-00-133/18.02.2009г.; писмо №94М-1475-2/08/05.02.2009г.; писмо изх.ХС 
– 51/05/-00-052/19.01.2009г.; писмо изх.№94К -175-1/30.12.2008г.; писмо изх.№51/05/-
00-913/25.11.2008г.; писмо изх.№ХС-51/05/-00-847/30.10.2008г.; молба от К.В.С. 
вх.№ХС – 51/05/-01-393/21.10.2008г.; акт за узаконяване №3/11.07.1978г.; удостоверение 
за наследници №48/06.01.2006г.; нотариален акт за собственост на недвижим имот по 
давност №31, том ІІ, дело №700/1964г.; пощенски плик с баркод 963000006518. 

Адв.З. – Нямам други искания по доказателствата. Считам делото за изяснено от 
фактическа и правна страна. Да се приключи съдебното дирене. 

Мл.юриск.Х. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено 
от фактическа и правна страна. Моля да се приключи съдебното дирене. 

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други 
доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 
Адв.З. –Уважаема госпожо съдия, моля ви да приемете, че жалбата е основателна. 

Заповедта, която е предмет на тази жалба касае една сезонна постройка и пристройката 
към нея. Разпоредено е да бъде премахнат този строеж, като е прието от РДНСК, че е 
незаконен. Писмените доказателства по делото налагат обратния извод, защото 
визираният строеж се вмества в ПУП-а. Заповедта за одобряване на този ПУП, касаещ 
процесния имот е влязла в сила, това е заповед №538/2009г. Има издадено от Община Х. 
и удостоверение за търпимост на процесния строеж. Според мен разлика от няколко 
дена налага този процес, защото удостоверението за търпимост  е от 29.05.2009г., 
заповедта е от 02.06.2009г. При тези доказателства считам, че наистина жалбата е 
основателна. Моля да уважите жалбата, като отмените заповедта. Моля и за присъждане 
на разноските по делото. 

 Мл.юриск.Х.  – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите заповедта като 
неоснователна. Считам, че заповедта на Началника на РДНСК – Х. е законосъобразна и 
като такава моля да бъде потвърдена изцяло. Моля да ми бъде предоставена възможност 
в писмен вид да изложа по- подробни съображения. 

Съдът дава  възможност на процесуалния представител на ответника да 
представи допълнително писмени бележки в 3- дневен срок, считано от днес.  

Решението ще бъде постановено в законния срок. 
Заседанието приключи в 10.08часа.  
Протоколът се изготви на 08.09.2009 г. 

 
 
 
 
 СЪДИЯ:       Секретар: 


