
 

П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 14.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно  заседание  

проведено  на  четиринадесети септември 2009 година в състав:  

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 

                                                     Членове:   
                                         
 

При участието на секретаря: М. Ч. 

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

сложи за разглеждане  адм. дело № 320 по описа за  2009 година 

докладвано от  Съдия Василка ЖЕЛЕВА 

на именното повикване в 10.02 часа  се явиха: 
 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т. Д. К., редовно призована, не се 

явява. Вместо нея се явява адв.Х., редовно упълномощен, с 

представено днес пълномощно.  

 ОТВЕТНИКЪТ КМЕТА НА ОБЩИНА Х., редовно призован 

не се явява и не се представлява.  

 Адв.Х. - Няма процесуални пречки за даване ход на делото, 

поради което моля да се даде ход на делото.  

 Съдът счита, 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 делото. 

 Адв.Х. – Не възразявам, че жалбоподателката е призована не 

на адреса посочен в жалбата. Тя живее на село само за летния 

период, за това моля оттук нататък  да бъде призовавана вече на 

посочения в жалбата адрес, който адрес й е постоянния.  Поддържам 

жалбата. Моля да се приемат като доказателства по делото, 

представените с писмо от Община – Х. писмени документи, които са 

свързани с издаването на процесната заповед.  

 Съдът счита, че следва да бъдат приети представените от 

ответника писмени доказателства, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИЕМА като доказателства по делото: искане №94Т-1168-

1/03.12.2008г., заповед №1512/28.11.2008г., заповед 

№981/08.08.2008г., акт за непълноти в одобрения кадастрален план 

от 04.06.2008г., молба №94Т-1168-1/27.03.2008г., проект за 

допълване на кадастралния план за поземлен имот №109, кв.20, с. Д. 

В., общ. Х.., ведно със съдържание, служебна бележка от 

31.01.2008г., удостоверение №01-01102/2008г., обяснителна записка, 



 

допълване  за поземлен имот №109, кв.20, по действащия 

кадастрален план на с. Д. В., общ. Х., скица извадка, скица 

№1026/07.07.2009г., разписен лист и копие от скица.  

 Адв.Х. – Нямам искания за събиране на други доказателства. 

Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, 

поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

 Адв.Х. – Госпожо Председател, намирам жалбата за 

основателна и доказана. Видно от представените по делото писмени 

доказателства от страна на Кмета на Община Х. е, че единствено  са 

налице само такива свързани с издаването на №981/2008г., т.е това е 

заповед, чиято отмяна се извършва с процесната заповед 

№1512/28.11.2008г.  Видно от съдържанието на процесната заповед 

е, че Кметът на Община Х. се е позовал в мотивите си за издаване  й 

с обжалването на пряко заинтересовано лице. Такова обжалване не 

се представя от ответникът, да не казвам, че въобще и няма в 

община Хасково, поради което не са и налице основанията визирани 

в чл. 91, ал.1 от АПК за отмяна на тази процесна заповед. На 

следващо място, както съм се позовал и в самата жалба, налице е 

едно голямо несъответствие относно местонахождението на 

процесния имот, същия се намира   в с. Д.В., а не както е описано в 

самата заповед с.Д.Г., поради което считам, че са налице основания 

за отмяна на процесната заповед.  Моля да ни бъдат присъдени и 

разноски.  

 Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.  

 Заседанието приключи в 10.07  часа.  

 Протоколът се изготви на 14.09.2009г. 

  

СЪДИЯ:        Секретар:  

 


