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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  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 № 394 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 

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

на именното повикване в 10.31 часа  се явиха:……………………………….. 
 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М.М.,  редовно призован, се явява лично. 

 ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА Х., редовно призован, не се 

явява и не изпраща представител.  

По хода на делото: 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М. – Не възразявам да се даде ход на 

делото.  

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в 

днешното съдебно заседание, поради което 

    О П Р Е Д Е Л И :  

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се жалбата.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М. – Поддържам жалбата. Моля на 

основание чл.166, ал.2 от АПК да бъде спряно предварителното 

изпълнение на процесната заповед, тъй като изпълнението й е в състояние 

да ми причини значителна, труднопоправима вреда. Отдадено ми е под 

наем общинско жилище по отношение на което е издадена заповедта. 

Освобождаването му ще ми създаде непосилни за мен финансови и битови 

затруднения. От 15 години живея в това жилище и не съм взел от 

Общината никакви облаги за поддръжка. Когато влезнах в това жилище 

липсваха врати, прозорци. Една и съща декларация подавам вече пет 

години. Аз живея от 15 години в това жилище, а някои хора дойдоха и се 

настаниха и за два месеца купиха жилището на Общината. Някои хора вече 

не живеят в жилищата обаче се водят общински наематели, а жилищата 

седят празни. Аз живея вътре и съм болен от нервен стомах. С тия 

проблеми, които ми създават аз постоянно съм с хапчета и се поддържам и 

със системи.  
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По направеното искане на основание чл.166 от АПК да бъде спряно 

предварителното изпълнение на процесната заповед, тъй като 

изпълнението й би причинило значително и труднопоправима вреда на 

жалбоподателя, съдът счита същото за недопустимо, тъй като с 

определение от 29.07.2009 г. постановено по настоящото дело 394/09 

година, съдът е постановил спиране на предварителното изпълнение на 

заповед №698/01.07.2009 г. на Кмета на Община Х., като определението е 

редовно връчено на 29.07.2009г. на жалбоподателя и в седмодневен срок от 

този дата е влязло в законна сила. Ето защо за жалбоподалетя не е налице 

правен интерес отново да иска спиране на предварителното изпълнение на 

процесната заповед. 

Водим от това, съдът 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на осн. чл.166, ал.2 от АПК 

за спиране предварителното изпълнение на процесната заповед, поради 

липса на интерес за жалбоподателя. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М. – Не мога да изляза от това жилище, 

защото няма къде да живея. Да се приеме приложения с жалбата 

нотариален акт. Нямам други искания. 

Съдът счита, че следва да се приеме като доказателство по делото 

цялата административна преписка по издаване на оспорения 

административен акт, както и приложеното писмено доказателство към 

жалбата, а именно  нотариален акт №8 по нот. дело 1137/2000 година на 

Нотариус с  №  81 вписан в нотариалната камара.  

Водим от това, съдът 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като доказателства доказателство по делото цялата 

административна преписка по издаване на оспорения административен 

акт, както и приложеното писмено доказателство към жалбата, а именно: 

нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №8, томVІ, 

рег.№6661, дело 1137/2000г.; заповед № 698/01.07.2009г.; декларация по 

чл.5, ал.1, т.1-6 от Наредбата за общинските жилища – 4л.; удостоверение 

за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№2834/12.05.2008г.; 

служебна бележка издадена на А.М.М.; служебна бележка издадена на 

А.Ф.М.; удостоверение за застрахователна сума на автомобил 

№2601/Y3/08-19277 от 04.03.2009г.;  удостоверение за застрахователна 

сума на автомобил №2601/Y3/08-19276 от 04.03.2009г.;  ксерокопие на 

свидетелство за регистрация за – част І;  ксерокопие на свидетелство за 

регистрация за – част ІІ; удостоверение за семейно положение и членове на 

семейството №000347/02.02.2009г.; удостоверение за раждане от 

01.06.2001г.; ксерокопие от лична карта на Н.А.М. и Е.А.М.; ксерокопие от 

лична карта на А.Ф.М.; ксерокопие от лична карта на А.М.М.; договор за 

наем на общински жилищен имот от 01.02.2008г.; съобщение до А.М.М. от 
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Община Х.; удостоверение за декларирани данни изх.№ 

0934000598/22.01.2009г.; удостоверение за декларирани данни изх.№ 

0934000601/22.01.2009г.; удостоверение за декларирани данни изх.№ 

0934000599/22.01.2009г.; удостоверение за декларирани данни изх.№ 

0934000600/22.01.2009г.; писмо изх.№ 879/15.06.2009г.; протокол от 

02.06.2009г.; заповед № 409/13.04.2009г.; заповед № 570/29.05.2009г.; 

определение от 13.05.2009г.; жалба  с №94А-1709-1/28.04.2009г. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М. – Нямам други доказателствени искания. 

Съдът като взе предвид, че не се правят други доказателствени 

искания, счете 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. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М. – Моля да отмените заповед № 

698/01.07.2009г. и да ме оставят да живея в жилището, което ми е отдадено 

под наем. 

Решението ще бъде постановено в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 10.37 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

 
 

СЪДИЯ:       Секретар: 
 


