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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 № 385  по описа за  2009 година…………. 
докладвано от  съдия Кремена Костова -  Грозева…....………………………. 
на именното повикване в 10.20 часа  се явиха:……………………………….. 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Д.М., редовно призована,  се явява лично.  
ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА Х., редовно призован, се явява 

мл.юриск.Б., редовно упълномощен по делото. 
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Д.К., редовно призован, не се явява и не 

изпраща представител. 
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Г.К., редовно призован, се явява лично и с 

адв.Д., с пълномощно от днес. 
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Т.Я., редовно призована, не се явява и не се 

представлява. 
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Г.К., нередовно призована, не се явява. За 

нея се явява адв.Д. с пълномощно от днес. 
Адв.Д. – Не възразявам против нередовното призоваване на Л.К., тъй като сме 

уведомени своевременно и на моята упълномощителка й е известно насрочването на 
днешното заседание повече от преди 7 дни. 

Пристъпи се към изслушване на предварителните въпроси.  
ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М. М. - Нямам искания за отводи, прекратяване или 

спиране на производството по делото. Представям и писмена молба. 
Мл.юриск.Б. – Представям и моля да приемете протокол от 03.07.2009г., 

подписан от инж.Т., инж.П. и кмета на с.М., с който се установява, че след издаване на 
разрешението и процесната заповед, с която е отменено това разрешение е извършена 
проверка на премахване на дърветата, като теренът е подравнен и е посочено, че не 
може да се установи точният брой на отсечените такива. Реално погледнато протоколът 
е след издаването на самата заповед и моментът на отсичането няма как да го 
установим. Предполагам, че след издаване на разрешението е извършен някакъв вид 
сеч. Посочено е, че не може да се установи точният брой на отсечените дървета, но са 
посочени пространствените квадратни метри, което е косвена индиция, че 
жалбоподателката е извършила това, което й е било разрешено с отмененото 
разрешение. Поради това смятам, че същата няма правен интерес от обжалването. На 
основание чл.159 ал.1 т.4 от АПК жалбата се явява недопустима. В молбата, която 
жалбоподателката представя, тя самата посочва, че след разрешението е изсякла 
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някакъв брой дървета, не уточнява дали същите, за които е било разрешението, но е 
имало определен вид сеч, няма остатъчни дървета. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М. М. – Да се приеме протоколът. 
С оглед отделяне на спорното от безспорното и направеното възражение за 

недопустимост на оспорването, съдът намира, че следва да постави на 
жалбоподателката следния въпрос: Извършвали ли Сте премахване на черничеви и 
акациеви дървета и кога? 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М. М. – Извършвали сме премахване само на изгнили 
дървета. От съвета дойдоха и видяха. Удостоверявам, че сме махнали сме от 15 до 20 
дървета от разрешените, които бяха изгнили. Премахнахме ги, когато получихме 
разрешението от съвета, не мога да кажа кой месец. 

С оглед изявлението на страната, съдът счита за безспорно установени по делото 
фактите, които се признават от страните, поради което  

О П Р Е Д Е Л И : 
ПРИЗНАВА за безспорно установен факта, че жалбоподателката е премахнала 

20 дървета от разрешените й след издаване на разрешението от Кмета на Община Х. 
Адв.Д. – Да се приеме представеният от Общината протокол. Представям 

Решение №21-21п на поземлената комисия, два нотариални акта, скица за имот 
№204030, удостоверение за наследници и удостоверение за актуалното състояние на 
имот №204030. С оглед така събраните в днешното съдебно заседание доказателства, 
считам, че заинтересованата страна Г.К. следва да бъде заличен от списъка за 
призоваване, тъй като са претърпени промени в собствеността в хода на 
производството. През месец юли е регистрирана прехвърлителна сделка. Общината е 
регистрирала в регистъра на собствениците наследниците на Т.М.Т.. В следствие 
сделката между Г.К., Т. и Л., към датата на днешното производство Г. не се явява 
заинтересована страна. Считам възражението на Общината за недопустимост на 
жалбата и становището на оспорващата страна, че след издаване на разрешението са 
пристъпили към изпълнението на това разрешение, към датата на проверката след 
издаване на заповедта за отмяна на разрешението е налице реализиране на това 
разрешение. Аз считам, че за оспорващата страна липсва какъвто и да е правен интерес 
от тази жалба. Тази жалба се явява недопустима на основание чл.159 от АПК. Правилно 
е искането на представителя на Общината да се прекрати производството. 

Съдът намира така направеното възражение за недопустимост на 
производството за основателно по следните доводи: видно от представеното по делото 
доказателство Разрешение за изсичане на 19 черничеви и 4 акациеви дървета, издадено 
от Кмета на Община Х. настоящата оспорваща е получила разрешението по реда на 
чл.63 ал.2 от ЗУТ. Същата, упражнявайки предоставената й възможност е извършила 
премахване на 20 дървета, според потвърдени от нея данни и след издаване на 
разрешението. Оспорващата е реализирала надлежно предоставените си правомощия, с 
оглед Разрешението от Кмета на Община Х. Предвид осъществяването на 
мероприятието – изсичане на декоративни дървета, съдът намира, че настоящата няма 
правен интерес от оспорване на процесната заповед, с която се отменя издаденото 
разрешение, тъй като същата е реализирала вече правата по него и заповед 
№675/25.06.2009г. се явява без предмет. Съдът намира, че следва да уважи направеното 
в днешното съдебно заседание от ответната страна и от заинтересованите страни 
възражение за недопустимост на оспорването, водим от което  

О П Р Е Д Е Л И : 
 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
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ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима поради липса на правен 
интерес на основание чл.159 т.4 от АПК оспорването на М.Д.М. 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело №385/2009г.  
Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано  

от днес с частна жалба пред ВАС на РБългария за явилите се страни, а за неявилите се 
от съобщаването му. 

Заседанието приключи в 10.40 часа. 
Протоколът се изготви на 24.09.2009г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЪДИЯ:      Секретар: 
 
 


