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П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 29.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд  …………….…………     в публично съдебно заседание 

на двадесет и девети септември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

 
               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРЕМЕНА-КОСТОВА ГРОЗЕВА 
                     Членове:         
 

             

При участието на секретаря Д. Д. ………………..………..……………………………..……..… 

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

сложи за разглеждане адм.дело № 381 по описа за 2009 година …….…………......….……....     

докладвано от  съдия  Кр.КОСТОВА-ГРОЗЕВА .…...……….………………...……………….. 

На именното повикване в 10.22 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т. К. К., редовно призован, се явява лично. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г. К. К., редовно призован, не се явява и не се 

представлява. 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Община Х., редовно призовани, не изпращат 

представител. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА страна В. К. Г., нередовно призован, не се явява. 

Във върнатите отрязъци от призовките до лицето е видно, че същите не са връчени на 

страната по предвидения в ГПК ред. За него се явява адв.Н. К., надлежно упълномощена. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т. К. – Да се даде ход на делото. 

АДВ.К. – По призоваването на доверителя ми не възразяваме, тъй като 

същия е уведомен за днешното с.з. и аз съм упълномощена от него лично да го представлявам 

по делото. По отношение хода на делото моля, да не се дава ход на делото в днешното 

съдебно заседание. Считам, че жалбите са нередовни, тъй като и в двете липсват указания, в 

какво се състои незаконосъобразността на акта и в какво се състои искането на двамата 

жалбоподатели. Считам, че жалбата на Т. К. К. е и недопустима, тъй като същия не е 

ангажирал доказателства относно собствеността на имота и като такъв няма правен интерес от 

оспорване на заповедта. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т. К. – Това си е моя собственост, лична. Това е 

вилно место декар и един ар и фактически е на баща ми е, който е починал. Аз съм 

единствения негов син и наследник и това аз мога да го докажа. Аз съм единствения 

собственик на имота. Да се гледа делото. 

Съдът намира възражението направено от процесуалния представител на 

заинтересованата страна В. К. Г., за нередовност на жалбите на Т. К. К. и Г. К. К., за 

неоснователно. Същите отговарят формално на изискванията на чл.150 от АПК, предвид на 

което, съдът ги намира за редовни и с оглед липсата на други възражения, съдът счита, че не 

са налице процесуални пречки за даване ход на делото, водим от което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ОСТАВЯ без уважение възражението направено от страна на процесуалния 

представител на заинтересованата страна В.К.Г. за нередовност на жалбите на Т.К.К. и                 

Г.К.К. 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се делото. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т. К. - Поддържам жалбата си. Аз започвам на три 

метра от В. Г. да строя вила, така че той, ако иска да строи казан за джибри, това трябва да го 

направи на 25 м.от мен. Аз не искам на по-малко разстояние от  това до мен да ври ракиен 
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казан с джибри. По доказателствата, считам, че не следва да бъде приета административна 

преписка като доказателство, тъй като никой не е дошъл на место да види, за какво става 

въпрос. Няма да правя нови доказателствени искания.  

АДВ.К. - Оспорвам жалбите. Обжалваният административен акт е 

законосъобразен. Процедурата по издаването му е спазена. Същият е съгласуван на заседание 

на Съвета по строителство и архитектура и е издаден в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни актове, включително и Наредба № 7 за хигиенните изисквания за 

здравна защита на селищата в страна. Разписаната от нея хигиенно защитна зона от нея 

спазена и считам, че същия е законосъобразен и следва да бъде оставен в сила. Да се приеме 

като доказателство, приложената по делото административна преписка. Ние няма да правим 

други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна. 

По доказателствата, съдът намира, че следва да приеме като доказателства 

по делото, съдържащите се в административната преписка писмени документи, изпратената 

от Община Х. 

С оглед правилно разрешаване на въпроса, относно допустимостта на 

оспорването, съдът намира, че следва да бъдат изискани допълнителни доказателства, а 

именно от административния орган не се представят данни за упълномощаването на 

Зам.кмета да издава процесната заповед за изменение на действащия ПУП като видно от §1, 

ал.3 от ДР на ЗУТ Кмета на общината може да представя свои функции по този закон и на 

заместниците си. С оглед на това, съдът намира,че следва да укаже на административния 

орган да представи доказателства относно правомощията на Зам.кмета на Община Х., да 

издава заповеди касаещи устройството на територията.  

Също така, съдът намира, че жалбоподателя Т. К. К. не представя 

доказателства за своята процесуална легитимация, а именно за правото си на собственост 

върху претендирания от него имот, с оглед на което счита, че следва да му се даде 

възможност в тази насока да представи такива за следващото съдебно заседание.  

Съдът намира, че следва да се изискат от отдел “ТУ и С” при Община Х., 

извадки от действащия кадастрално застроителен регулационен план на с.И., общ.Х., скица за 

УПИ VІІ – 317, УПИ VІ – 318 и УПИ ІІ, ІІІ, ІV – 311 в кв.34, с.И., общ.Х. по действащия ПУП 

на селото, като се укаже на административния орган, че същите следва да бъдат представени 

по делото не по-късно от 10-дни от съобщението, в противен случай на виновното 

длъжностно лице ще бъде наложена “Глоба” по реда на чл.405 от ЗСВ. 

Водим от това, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА като доказателства по делото, приложените към 

административната преписка изпратена от Община Х., ксерокопия от Констативен протокол 

№146-а/14.07.2009 г., Писмо до Т. К. К. с изх.№ОХ-05-361/03.07.2009 г. от Община Х., 

Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, издаден по обстоятелствена 

проверка №587, том І, дело 2090/1997 г. от 30.12.1997 г., Констативен протокол №147-

а/14.07.2009 г., Писмо до Г. К. К. с изх.№ОХ-05-361/03.07.2009 г. от Община Х., Заповед № 

541 от 02.07.2009 г. на Зам.кмета на Община Х., Скица на ПУП за застрояване на ПУП VІІ – 

317, кв.34 на с.И., общ. Х., Писмо до Кмета на с.И., общ.Х. с изх.№ОХ-05-361 от 03.07.2009 г. 

от Община Х., Писмо до А. Я. М. с изх.№ОХ-05-361/03.07.2009 г. от Община Х., Писмо до М. 

А. А. с изх.№ОХ-05-361/03.07.2009 г. от Община Х., Констативен протокол от 02.07.2009 г,. 

Протоколно решение № 7 от 24.06.2009 г. на ОЕСУТ, Възражение от Т. К. К. с вх.№ ОХ-05-

642/21.04.2009 г. до Кмета на Община Х., Писмо до Т. К. Т. с изх.№ОХ-05-361/13.04.2009 г. от 

Община Х., Констативен протокол № 72-а/21.04.2009 г., Възражение на Г.К.К. с вх.№ОХ-05-

641/21.04.2009 г. до Кмета на Община Х., Писмо до Г. К. К. с изх.№ОХ-05-361/13.04.2009 г. 

от Община Х. ведно с Известие за доставяне от 16.04.2009 г., Констативен протокол №73-а/ 

21.04.2009 г., Писмо до М.А.А.с изх.№ОХ-05-361/13.04.2009 г. от Община Х., Писмо до 

Т.Я.М. с изх.№ОХ-05-361/13.04.2009 г. от Община Х. ведно Известие за доставяне от 

16.04.2009 г., Писмо до А.Я.М. с изх.№ОХ-05-361/13.04.2009 г. от Община Х., Писмо до 

А.Я.М. с изх.№ОХ-05-361/03.07.2009 г. от Община Х., Писмо до Кмета на с.И., общ.Х. с 
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изх.№ОХ-05-361/13.04.2009 г. от Община Х., ведно Известие за доставяне  от 16.04.2009 г., 

Обявление на Община Х., Протокол-решение № 5 от 01.04.2009 г. на ОЕСУТ, Заявление за 

съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешително за строеж от 

В.К.Г. с вх.№ОХ-05-361/11.03.2009 г., Скица № 17 на УПИ VІІ-317, кв.34 на с.И., 

Предписание за изработване на проект за ПУП №ОХ-05-85/03.02.2009 г. на Община Х., 

Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот придобит по давностно 

владение №105, том І, дело224/1979 г. от 14.09.1979 г. и Проект за ПУП на УПИ VІІ-317, 

кв.34 по ПУП ПЗ на с.И., общ.Х. 

УКАЗВА на Община Х. да представи за следващото съдебно заседание 

доказателства относно правомощията на Зам.кмета на Община Х., да издава заповеди касаещи 

устройството на територията. 

ДАВА възможност на жалбоподателя Т.К.К. да представи за следващото 

съдебно заседание, доказателства за своята процесуална легитимация, а именно за правото си 

на собственост върху претендирания от него имот. 

ДА СЕ изискат от Община Х. - отдел “ТУ и С”, извадки от действащия 

кадастрално застроителен регулационен план на с.И., общ.Х., скица за УПИ VІІ – 317, УПИ 

VІ – 318 и УПИ ІІ, ІІІ, ІV – 311 в кв.34, с.И., общ.Х. по действащия ПУП на с.И., общ.Х., като 

се укаже на административния орган, че същите следва да бъдат представени по делото в  10-

дневен срок от съобщението, в противен случай на виновното длъжностно лице ще бъде 

наложена “Глоба” по реда на чл.405 от ЗСВ. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.11.2009 година от 10.00 часа, за която 

дата страните да се считат уведомени. 

Заседанието приключи в 10.36 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

СЪДИЯ:      Секретар: 

 


