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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 15.09.2009 година 
 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  
проведено  на петнадесети септември две хиляди и девета година в състав:  
 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА 
                                                                                    Членове:   

 
При участието на секретаря: Й.П..………….....………………. 
и прокурора: ..…………………………….…….…..……………………….….. 
сложи за разглеждане адм. дело №322  по описа за  2009 година……..……. 
докладвано от  съдия Ива БАЙНОВА…....………………………..………...… 
на именното повикване в 10.20 часа  се явиха:……………………………….. 
 
 ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ М.С.М., редовно призован, се явява адв.Г., редовно 
упълномощен по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата ОБЩИНА Х., редовно призовани, не изпращат 
представител. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – С., редовно призовани, 
не изпращат представител. От същата е постъпила молба вх.№3166/03.09.2009г., с 
която моли да не се дава ход на делото, тъй като счита, че не са спазени разпоредбите 
на АПК и ГПК. Моли да му бъде предоставен препис от жалбата и доказателствата към 
нея. 

Постъпила е молба с вх.№3286/11.09.2009г. от Т.К.К., с която моли да бъде 
конституиран като заинтересована страна по делото в качеството си на собственик на 
имот, попадащ в хигиенно защитената зона по чл.9 от Наредба №9/1991г. 

По хода на делото:  
 Адв.ГИНЕВ –Ход на делото не следва да се дава, след като не е била надлежно 
уведомена заинтересованата страна. Молбата на Т.К. може да бъде разгледана днес 
преди даване ход, тъй като, ако бъде конституиран и той трябва да получи препис от 
жалбата и да бъде запознат. Считам молбата му за основателна. Основният спор ще 
бъде дали радиоизлъчването от проектираната антена ще бъде такова, че да попада в 
хипотезите на чл.11 от Наредба №9 за хигиенно- защитена зона. Тази хигиенно- 
защитена зона е от 30м до 70м от предавателя, което означава, че след като има 
надлежно представени доказателства,че лицето е собственик на имот, попадащ в тази 
евентуална зона считам, че няма пречки лицето да бъде конституирано. 
 Съдът намира молбата на Т.К.К. за конституиране като заинтересована страна за 
основателна, още повече, че и твърдяните обстоятелства ще подлежат на установяване 
в хода по същество, досежно процесния имот, поради което счита, че следва да 
конституира същия като заинтересована страна.  

Съдът намира основателна молбата на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – С., доколкото 
констатира, че действително на заинтересованата страна е връчена само призовка за 
днешното съдебно заседание без приложен препис от жалбата, поради което не е 
спазено изискването на чл.163 ал.1 от АПК. 

Водим от горното, съдът 
О П Р Е Д Е Л И : 
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 КОНСТИТУИРА като заинтересована страна по делото Т.К.К., като разпорежда 
на същия да се изпрати препис от жалбата и приложенията на посочения адрес с 
указания за възможността за представяне на писмен отговор в 14-дневен срок от 
получаване на преписа. 

Независимо от редовното призоваване на конституираните страни предвид 
невръчване на препис от жалбата на заинтересованата страна, както и предвид 
конституирането на нова страна в процеса в днешното съдебно заседание, съдът счита, 
че не следва да даде ход на делото, водим от което 

О П Р Е Д Е Л И : 
 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
 ОТЛАГА И НАСРОЧВА същото за 29.10.2009г. от 10.00 часа, за която дата 
жалбоподателя и ответника уведомени. Да се призове новоконституираната страна. 
 Да се призове заинтересованата страна „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – С., като им се 
изпрати препис от жалбата с приложението. 

Заседанието приключи в 10.28 часа. 
Протоколът се изготви на 15.09.2009 г. 

 
 
 
 СЪДИЯ:       Секретар: 
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 ПРИЕМА като доказателства по делото:писмо №53М-256-8/28.05.2009г.; писмо 
№53М-256-8/28.05.2009г.; писмо №53М-256-8/08/28.05.2009г.; фотокопие от известие 
за доставяне с баркод 9630000078535; фотокопие от известие за доставяне с баркод 
9630000078534; писмо №53М-256-8/21.05.2009г.; удостоверение за наследници 
№169/20.05.2009г.; съобщение №524/18.05.2009г.; писмо №53М-256-8/20.05.2009г.; 
писмо №53М-256-8/08/20.05.2009г.; заповед №524/18.05.2009г.; акт 255-
08им/19.12.2008г. за категоризиране на земеделски земи при промяна на 
предназначението им; решение №КЗЗ-2/15.04.2009г.; списък от 19.05.2009г. на 
заинтересованите собственици по чл.131 от ЗУТ; протокол №48/28.10.2008г.; 
констативен протокол от 17.10.2008г.; протокол №36/14.08.2008г.-2 листа; извадка от 
план, съдържащ процесния имот; обявление №53М-256-8/06.10.2008г.; съобщение до 
Бейтула Хасан; фотокопие от известие за доставяне с баркод863000013976; писмо 
№53М-256-8/08/17.09.2008г.; писмо №53М-256-8/10.07.2008г.; фотокопие на фактура 
№22305/09.07.2008г.; протокол №31/23.07.2008г.; протокол от 17.07.2008г.; декларация 
от Венелин Кирчев; протокол №30/15.07.2008г.; ръкописно писмо вх.№53М-256-
8/29.04.2009г.; заглавна страница на проект „ПУП – План за застрояване, 
ПИ77195.186.18, м.”Казан топра”, гр.Хасково” от 07.2008г.; обяснителна записка – 2 
листа; нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №160, том ІХ, 
рег.№8993, дело№960/2007г.; писмо изх.№47-22-ПСК-0653/05.06.2008г.; експертна 
оценка на излъчващ обект за мобилна комуникация от 05.2008г.; писмо 
изх.№754/27.03.2008г.; писмо изх.№938/20.05.2008г.; скица №11731/14.12.2007г.; 
удостоверение изх.№303/25.03.2008г.; разрешение №308/09.07.2008г.; обзорна скица 
№584/01.04.2008г.; комбинирана скица за проектиране №584/01.04.2008г.- 2 листа; 
скица –извлечение ПИ 77195.186.18, м.”Казан топра”, гр.Хасково ведно с ПУП- ПЗ; 
челен лист на проект „ПУП – Радиорелеен център „Марса” – част „Електрическа”; 
удостоверение за пълна проектантска правоспосолбност рег.№2673; застрахователна 
полица№2122171540000003/22.08.2007г.; обяснителна записка за част „Електрическа”; 
чертеж „Електрическ асхема”; челна страница на парцеларен план; обяснителна 
записка -3 листа; договор от 06.06.2008г. за учредяване право на преминаване и 
прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот – 4 листа; 
скица №7530/12.06.2008г.- 2 листа; скица нечетлива; нотариален акт за покупко- 
продажба на недвижим имот; скица №11731/14.12.2007г.; скица №11731/14.12.2007г. на 
масива; предварителен договор за присъединяване на обекти на потребители към 
ел.разпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение АД от 2008г.- 3 
листа; регистрация на договор за проектантска услуга №302/23.05.2008г.; 
удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег.№3123; свидетелство за 
правоспособност за извършване на дейности по кадастърарег.№839; застрахователна 
полица №130207 / 001142; парцеларен план на елементите на техническата 
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии; координатен регистър 
на точките по оста на подземното ел.кабелно захранване; координатен регистър 
граничните точки на сервитутната зона на подземното кабелно захранване; баланс на 
територията по вид собственост; баланс на територията по предназначение; баланс на 
територията по категория на земята; баланс на територията по начин на трайно 
ползване; регистър на засегнатите имоти – обща дължина; регистър на засегнатите 
имоти – обща площ; удостоверение за актуално състояние 
№20090310140155/10.03.2009г. -2 листа; пощенски плик с баркод9100009020145;  
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