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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 № 395 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 
от съдия Петя ЖЕЛЕВА…....…….…………………..………………………… 
на именното повикване в 10.38 часа  се явиха:……………………………….. 
 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.С.Й.,  редовно призована, не се явява и не изпраща 
представител. 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.К.И., редовно призован, се явява лично. 
 ЗА ОТВЕТНИКА ОБЩИНА Х., редовно призовани, се явява 
ст.юриск.СТОЯНОВА, редовно упълномощена по делото. 

Депозирана е молба вх.№3561/29.09.2009г. от адв.С.Д., пълномощник на 
жалбоподателката, която взема становище, че поддържа молбата си за спиране на 
настоящото производство, поради наличие на преюдициален спор, както и прави 
доказателствени искания за назначаване на съдебно- техническа експертиза. 

По хода на делото: 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.И. – Считам, че е пречка да се даде ход на делото, тъй 

като жалбоподателката С.С.Й. отсъства. 
Ст.юриск.С. – Да се даде ход на делото. 
Съдът счита, че страните са редовно призовани, няма уважителна причина за 

неявяването на жалбоподателката С.С.Й., поради което не са налице процесуални 
пречки за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание.  

Водим от това, съдът  
О П Р Е Д Е Л И : 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
Докладва се жалбата. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.И. – Поддържам жалбата, защото мотивите, върху 

които се основава заповед №566/28.05.2009г. няма никакви законови основания, както 
и нормативни актове, за да се формира тази заповед за отхвърляне на тъй наречения 
ПУП. Предоставям становище на Държавен строителен контрол – С., подписано от 
Зам.Председателя по отношение на мотивите, които излага Общината. Фактите там са 
изнесени съвсем професионално и компетентно. Там е указано не случайно, че 
отношението към собствениците, на които се отхвърля ПУП-а е тенденциозно и 
мотивите са формални. Само с два примера мога да посоча – в Протокол №6 на ЕСУТ 
т.10 пише: “Външната линия на застрояване да се отдръпне от уличната регулационна 
линия”. Задавам въпроса “На какво отстояние?” - на 1м., на 5 м. или на 10 м. Не е 
указано, защото липсва документ, върху който да се базира. Няма законоустановен 
нормативен или законов акт, който да бъде цитиран. Иначе изглежда, че се гледа тавана 
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и се пише. Друг пример – в следващия Протокол №32/2008г. на ЕСУТ е записано, че 
сградите на ул.”И.В.” не са предмет за застрояване, тъй като не се предвижда да се 
застрояват. Основанието е съвсем формално, тъй като няма законов или нормативен 
документ, който да регламентира подобно изискване. Като, че ли някой е казал “Този 
проект трябва да се отхвърли” и започват да си измислят различни мотиви. Нека 
Общината да покаже нормативни и законови актове, с които да защитят всички мотиви, 
изложени в тази заповед. Нямам искания за събиране на доказателства.  

Ст.юриск.С. – Оспорвам изцяло подадената жалба. Считам, че твърденията в 
жалбите са неоснователни. Нямам нови доказателствени искания. Да се приеме 
представеното от жалбоподателя ново доказателство. 

Съдът докладва направеното доказателствено искане от адв.Д.- пълномощник на 
С.С.Й.: Моля да се назначи съдебно- техническа експертиза, която да отговори на 
следните въпроси: 1.Процесният ПУП отговоря ли на нормите на ЗУТ и действащите 
наредби, като назначеното вещо лице да даде отговор на този въпрос, като вземе 
предвид ПУП, одобрен със Заповед №1259/23.08.2007г. на Кмета на Община Х. и ако се 
приеме, че посочената заповед е влязла в законна сила. 2. Като вземе предвид 
конкретното отреждане в Заповед №1259/23.08.2007г. на процесния имот и предвид 
съществуващата калканна масивна сграда, съобразен ли е процесния ПУП с 
градоустройствените норми и вида на сградата и застрояването? 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.И. – Съгласен съм да се назначи такава експертиза, но 
тази експертиза трябва да укаже кои са нормативните документи – от Общината 
твърдят, че имат някакво право за тази заповед, но нямат нормативни и законови 
основания. 

Ст.юриск.С. – Възразявам срещу назначаването на съдебно- техническата 
експертиза с така поставените задачи. Смятам, че е неоснователно искането 
експертизата да бъде основана на одобрен ПУП със Заповед №1259/23.08.2007г., 
предвид факта, че същата заповед към настоящия момент се оспорва, тъй като не е 
влязла в законна сила. 

По направеното искане за спиране на настоящото производство поради наличие 
на преюдициален спор, което се поддържа с допълнителна молба от адв.Д.- 
пълномощник на жалбоподателката Й., съдът вече се е произнесъл с Определение от 
16.09.2009г., поради което не дължи ново произнасяне. 

По направените искания за събиране на доказателства, съдът счита, че следва да 
приеме като доказателство по делото цялата преписка по издаване на оспорения 
административен акт, като счита, че следва да остави без уважение искането на 
жалбоподателя Р.И. за приемане на доказателство по делото писмо от Зам.Началника 
на ДНСК – С. от 21.01.2009г., тъй като намира това доказателство, за неотносимо към 
спора. 

Искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза следва да се остави 
без уважение, тъй като със задачите, които се поставят на вещото лице не се 
установяват обстоятелства, относими към спора. 

Водим от това, съдът  
О П Р Е Д Е Л И : 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за приемане на писмо от Зам.Началника на 
ДНСК – С. от 21.01.2009г. представено от жалбоподателя като доказателство по делото. 
Съдът връща на жалбоподателя писменото доказателство. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за назначаване на съдебно-техническа 
експертиза. 

ПРИЕМА като доказателство по делото цялата преписка по издаването на 
оспорения административен акт, а именно: заповед №488/11.05.2009г.; писмо №94С-
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992-1/08/11.06.2009г.; писмо №94С-992-1/08/02.06.2009г.; протокол № 28/26.05.2009г.; 
заповед №566/28.05.2009г.; писмо №94С-992-1/08/08.05.2009г.; известие за доставяне 
до Л.И.Б. от 03.06.2009г.; известие за доставяне до Р.К.И. от 03.06.2009г.; известие за 
доставяне до С.С.Й. от 03.06.2009г.; известие за доставяне до М.К.И. от 03.06.2009г.; 
ксерокопие от пощенски плик  с клеймо от 16.06.2009г.; скица; писмо №94С-992-
1/16.09.2008г.; протокол №37/02.09.2008г.; молба вх.№94С-992-1/19.08.2008г.; писмо 
№94С-992-1/11.08.2008г.; протокол №32/29.07.2008г.; заявление с вх.№ 94С-992-
1/14.07.2008г.; скица; проект ПУП – Изменение на план за застрояване и работен 
устройствен план на ПИ 77195.721.310 и ПИ 77195.721.311, кв.506, гр.Х.; обяснителна 
записка относно изменение на план за застрояване и работен устройствен план на ПИ 
77195.721.310 и ПИ 77195.721.311, кв.506, гр.Х.; мотивирано предписание за 
изработване на проект за изменение на ПУП №272/18.06.2008г.; комбинирана скица за 
проектиране №950/05.06.2008г. – 3л.; мотивирано предписание за изработване на 
проект за изменение на ПУП №270/18.06.2008г.; комбинирана скица за проектиране 
№978/10.06.2008г. – 3л.; нотариален акт за дарение на недвижим имот №188, том 
ХVІІІ, нот.дело №6281/1997г.; нотариален акт за дарение №185, том ІV, дело 
№1592/1991г.; нотариален акт за суперфиция №51, том І, дело №95/1957г.; нотариален 
акт за дарение №104, том ІІ, дело №725/1982г.; нотариален акт за покупко-продажба 
№186, том І, дело №240/1944г.; записка за вписване на нотариален акт за продажба от 
03.07.1944г.; нотариален акт за покупко-продажба №133, том І, дело №132/1936г.; 
записка за вписване на нотариален акт за продажба от 1936г.; удостоверение за 
наследници № 3298 от 02.08.2007г.; скица – извадка от ПРЗ, одобрен със заповеди РД-
18-63/205/81г., 1536/2006г., 1259/2007г., за УПИ VІІІ, кв.506, гр. Х., ведно с изменение 
на план за застрояване, на осн. чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за УПИ VІІІ, ПИ 77195.721.311 и 
УПИ ІХ, ПИ 77195.721.310, кв.302, гр.Х.; работен устройствен план на осн. чл.113, ал.2 
от ЗУТ за УПИ ІХ-310, УПИ VІІІ-311 и УПИ VІ-312, кв. 506, гр.Х.; протокол № 
6/12.02.2008г.; проект ПУП – Изменение на план за застрояване и работен устройствен 
план на ПИ 77195.721.310 и ПИ 77195.721.311, ул.”Д.”, гр.Х.; обяснителна записка 
относно Изменение на план за застрояване и работен устройствен план на ПИ 
77195.721.310 и ПИ 77195.721.311, ул.”Д.”, гр.Х.; мотивирано предписание за 
изработване на проект за изменение на ПУП №126/20.11.2007г.; мотивирано 
предписание за изработване на проект за изменение на ПУП №127/20.11.2007г.; 
комбинирана скица за проектиране №2197/05.10.2007г. – 2л.; комбинирана скица за 
проектиране №1348/05.11.2007г. – 2л.; скица-извадка от ПРЗ, одобрен със заповеди 
205/81г., за УПИ VІІІ, кв.506, гр.Х., ведно с изменение на план за застрояване, на осн. 
чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за УПИ VІІІ, ПИ 77195.721.311 и УПИ ІХ, ПИ 77195.721.310, 
кв.302, гр.Х.; работен устройствен план на осн. чл.113, ал.2 от ЗУТ за УПИ VІІІ, ПИ 
77195.721.311 и УПИ ІХ, ПИ 77195.721.310, кв.506, гр.Х.; проект за изменение на ПУП 
– ПР за обект:промяна дворищната регулационна линия на УПИ с № VІ и образуване 
на нов УПИ ІХ-310, кв.506 по кадастралния и регулационен план на гр.Х. от януари 
2008г.; съдържание; обяснителна записка; проект за ПУП-ПР за ПИ 77195.721.310, 
кв.506, гр.Х.;  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.И. – Нямам други доказателствени искания. Да се 
приключи делото. 

Ст.юриск.С. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено 
от фактическа и правна страна, да се приключи.  

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други 
доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И : 
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 
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ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.И. – Уважаема госпожо съдия, искам да бъдат 

предоставени нормативни и законови основания по всички мотиви, по които е 
формирана заповедта на Кмета на Община Х. 

Ст.юриск.С. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите оспорването на 
Заповед №566/2009г. на Кмета на Община Х. Същата е издадена при спазване на 
законовия ред за делегиране на правомощия и компетентност на Зам.Кмета на Община 
Х. Н.С., видно от Заповед за упълномощаване №488/2009г., приложена към делото. От 
друга страна процесната заповед е съобразена с констатациите, направени в Протокол 
№6/2008г. на ЕСУТ, съгласно които към момента на издаването на заповедта не е 
влязла в законна сила предходната заповед №1259/2007г., тъй като не е съобщена 
съгласно изискванията на ЗУТ на всички заинтересовани лица. Този индивидуален 
административен акт е оспорен по надлежния ред от собствениците на УПИ VІ 1387, 
към чиято съществуваща сграда в съсобствения имот  е предвидено да се осъществи 
свързано застрояване на калкан, съгласно представения ПУП. Моля да отхвърлите 
жалбата. 

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 
Заседанието приключи в 10.53 часа. 
Протоколът се изготви на 29.09.2009г. 
 
 
 
 
СЪДИЯ:       Секретар: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


