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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 24.09.2009 година 
 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  
проведено  на двадесет и четвърти септември две хиляди и девета година в 
състав:  
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА - ГРОЗЕВА 
                                                     

 
При участието на секретаря: Й.П...………….....………………. 
и прокурора: ..…………………………….…….…..……………………….….. 
сложи за разглеждане адм. дело № 330  по описа за  2009 година…………. 
докладвано от  съдия Кремена Костова -  Грозева…....………………………. 
на именното повикване в 10.00 часа  се явиха:……………………………….. 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Л.Я., редовно призован, явява се лично и с адв.Я. с 
пълномощно от днес.  

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -  Х., редовно призовани, не изпращат 
представител. 

Пристъпи се към изслушване на предварителните въпроси.  
Адв.Я. - Нямам искания за отводи, прекратяване или спиране на производството 

по 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. 
 Председателят разясни на страните същността на оспорените факти, на които се 
основава материалният закон. 

Адв.Я. – Ясно ми е какъв е предметът на делото. 
Пристъпи се към изясняване на фактическата обстановка. 
Адв.Я. – Поддържам жалбата. Нови доводи към момента не можем да сочим, 

защото не можем да установим контакт с Общинска администрация. С оглед 
правилното решаване на делото ние имаме желание да сключим споразумение по 
чл.178 от АПК, с което ще улесним работата на съда, да влезем в някаква конкретика и 
да преценим реално каква е точната картина. По общ план има нарушени неща, които 
са цитирани в жалбата. Идеята ни е да намерим правилното решение. Ние не сме 
против уличната регулация на К., лично имаме интерес от такава, но някои детайли 
трябва да се съобразят с оглед опазване околната среда и да имаме условия за отдих 
като бъдещи живущи.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Я. – С оглед становището на Общинската 
администрация по повод жалбата ни по проектоплана за инфраструктурата и те в 
мотивите си, когато ни отхвърлят жалбата казват, че предвидените улици са 
проектирани в минимално допустимата ширина, радиуси и т.н.т. “При следваща фаза 
на проектиране ще бъде изследвана възможността за запазване на трайната дървесна 
растителност и ще бъдат преценени елементите на улицата съобразно конкретните 
териториални условия” – следователно самите те признават, че са на лице условията за 
евентуално споразумение и осъществяване на тази инфраструктура по начин, който е в 
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интерес на гражданите. Затова държим на контакт с Общината и евентуално за 
споразумение.  

Адв.Я. – Считаме, че са налице условията да се пусне една еднопосочна алея, с 
оглед запазване зелените площи. Не е нужно да се пуска алея две платна. Да се приемат 
доказателствата, представени с жалбата и административната преписка. 

Съдът намира, че следва да приобщи като доказателства по делото приложените 
към административната преписка писмени такива, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
ПРИЕМА като писмени доказателства по делото: протокол №19/06.03.2009г.; 

препис – извлечение от протокол №10/13.02.2009г.; съобщение №94С-1333-
1/08/12.03.2009г.; писмени възражения и искания №94С-1333-1/06.11.2008г.; 
нотариален акт за собственост на недвижим имот по обстоятелствена проверка №22, 
том ІІІ, рег.№9412, д.№1235/1999г.; препис – извлечение от протокол №41/17.09.2008г.; 
писмени възражения и искания №94С-1333-1/16.08.2007г.- 2 екз.; оригинал на план – 
извадка от окончателен проект за ПУР на ж.р.”К.”, гр.Х., одобрен с решение 
№275/06.03.2009г., ПИ 77195.703.457; окончателен проект за ПУР на ж.р.”К.”, 
гр.Хасково, одобрен с решение №275/06.03.2009г. – схема в М 1:1000; писмо 
изх.№2822/07.01.2009г.; протокол №21/22.04.2005г.; препис – извлечение от протокол 
№29/26.06.2007г.; препис – извлечение от протокол №8/10.02.2009г.- 15 листа; препис – 
извлечение от протокол №12/26.03.2008г.- 51 листа. 

Адв.Я. – Правя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза. 
Задачата е да обследваме всички технически възможности по отношение на това 
съществува ли действителна възможност посочената улица да бъде еднолентова и 
еднопосочна, а не двулентова и в две посоки. Моля да ми се даде възможност да 
формулирам задачата за експертизата в писмена молба. 

Съдът счита, че следва да уважи искането за назначаване на съдебно-техническа 
експертиза, като вещото лице и депозитът ще бъдат определени в закрито заседание 
след формулиране на задачата от жалбоподателя в писмена молба, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
 НАЗНАЧАВА  съдебно- техническа експертиза.   
 Съдът дава 3-дневен срок на жалбоподателя да представи с писмена молба 
задачата за съдебно-техническата експертиза. 

Вещото лице и депозитът ще бъдат определени в закрито заседание след 
формулиране на задачата от жалбоподателя. 
 ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.10.2009г. от 10.00 часа, за която дата и час 
страните да се считат редовно уведомени.  
 Вещото лице ще бъде призовано след внасяне на депозита от жалбоподателя. 

Заседанието приключи в 10.15 часа. 
Протоколът се изготви на 24.09.2009г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЪДИЯ:      Секретар: 


