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

 

Хасковският административен съд…….…………... в публично 

съдебно  заседание  проведено  на двадесет и девети септември две хиляди 

и девета година в състав:  
 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА                                                     

                                          
 

При участието на секретаря: А.Л………………....…………...…………….… 

и прокурора: ..…………………………….…….…..…..сложи за разглеждане 

адм. дело № 388 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 

от съдия Петя ЖЕЛЕВА…....…….…………………..………………………… 

на именното повикване в 10.26 часа  се явиха:……………………………….. 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.В.А., редовно призован, не се явява и не се 

представлява. 

 ЗА ОТВЕТНИКА ОБЩИНА С., редовно призовани, се явява адв. К., редовно 

упълномощена от Кмета на Община С. да представлява Общината.  

По хода на делото: 

Адв. К. – Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, 

въпреки че по делото е конституиран като ответник Община С., вместо 

административният орган, чиито акт се обжалва, а именно Кмета на Община С., поради 

което  

    О П Р Е Д Е Л И : 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се жалбата. 

Адв. К. – Оспорвам жалбата. Намирам същата за неоснователна. Заявявам, че с 

влязло в сила решение на административния съд по идентично искане на настоящия 

жалбоподател в друго административно производство, жалбата му е отхвърлена като 

неоснователна. Считам, че не са настъпили нови факти и обстоятелства, които да дават 

основание за промяна в ситуацията при която е била отхвърлена тази жалба. С оглед на 

това представям влязлото в сила решение на съда, както и удостоверение от общинска 

администрация, удостоверяващо статута на имота относно отреждането му. Да се 

приемат доказателствата по делото. 

По доказателствата съдът счита, че следва да се приемат като доказателства по 

делото приложените писмени доказателства към преписката за издаване на оспореният 

административен акт, както и представените в днешното съдебно заседание 

удостоверение на Общинска администрация – С. Представеното решение на 

Административен съд – Хасково следва да се приложи за сведение по делото.  

Водим от горното, съдът 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмените доказателства, съдържащи се 

в преписката по издаване на оспорения административен акт, както и днес 

представеното доказателство, а именно: искане от Ж.В.А. с рег. Индекс В-

2890/20.05.2009г.; писмо до Ж.В.А. с рег. индекс № И-2555/29.06.2009г.; известие за 



доставяне с баркод 9650000020843/10.07.2009г.; скица № 455/21.07.2009г.; пощенски 

плик с баркод 9650000021431; удостоверение с рег.индекс И-1437/03.04.2008г. 

ПРИЛАГА за сведение решение №2 от 23.01.2009г. по адм.дело № 213 по описа 

на АС – Хасково за 2008 година. 

 Адв. К. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от 

фактическа страна и моля да се приключи. 

 Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на нови 

доказателства, счита делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което  

     О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

 Адв. КОЛАРОВА – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите съдебен акт, 

с който да оставите без уважение жалбата на А., която считам за неоснователна. В тази 

връзка, както посочих вече, беше развито сходно административно производство с 

идентични доводи от страна на жалбоподателя и съответно със същите възражения от 

наша страна. Те са изложени и в изпратеното писмо, което е с характер на отказ на 

искането му на промяна на плана и считам, че всичко изложено в него относно срока за 

започване на отчуждителното производство и съответно правата му да иска промяна на 

влезлия в сила регулационен план по чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ са напълно основателни и 

кореспондират с фактическата обстановка по случая и съответно на тях правилно са 

изнесени съответните законови текстове, обосноваващи отказа на кмета да допусне 

исканата промяна на ПУП. Считам, че и съдебното практика е непротиворечива, а и 

доста ясно е записано в закона кога изтича срока за започване на предвидените 

отчуждителни мероприятия по действащите регулационни планове – в случая този срок 

изтича на 31.03.2001 година, тъй като става въпрос за обекти на техническата 

инфраструктура. Моля като вземете предвид гореизложеното, да постановите съдебен 

акт, с който да оставите без уважение жалбата и присъдите в полза на общината 

направените разноски по делото. 

 Решението ще бъде постановено в законоустановения срок. 

 Заседанието приключи в 10.30 часа.  

 Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:     Секретар: 


