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

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

на именното повикване в 10.54 часа  се явиха:……………………………….. 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “ДАРЛИ”ООД - Х.,  редовно призовани, се представляват 

от адв.Г., редовно упълномощен по делото от преди. 

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

изпраща представител. 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. И. Я., редовно призована, се явява лично. 

По хода не делото: 

Адв.Г. – Да се даде ход на делото. 

Съдът счита, че не се налице процесуални пречки за даване ход на делото, 

поради което 

    О П Р Е Д Е Л И :  

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Адв.Г. – Нямам искания преди разпита на вещото лице. Да се пристъпи към 

изслушване на заключението. 

Съдът пристъпи към снемане самоличността и разпит на вещото лице. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. И. Я. – 53 г., българска гражданка, омъжена, неосъждана, 

без родствена връзка със страните по делото. Предупредена за отговорността по чл. 291 

от НК.  

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Я. – Представила съм писмено заключение по делото, което 

поддържам изцяло.  

Адв.Г. – Нямам въпроси към вещото лице, но искам да направи само едно 

доуточнение, като види новопредставената скица, която е представена от Общината по 

делото. Тъй като разглеждайки и идентифицирайки обекта по скицата от 2007 година е 

посочено, че павилиона е означен като обект с идентификатори 77181.12.99.1 и 

77181.12.100.10 да индивидуализира и по новата скица, тъй като там виждам, че един 

идентификатор не е посочен. Да се сравни за същия обект ли става въпрос, както и по 

скицата от септември 2009 година.  

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Я. – Да, видяла съм новата скица. За един и същ обект става 

въпрос.  

Адв.Г. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на 

вещото лице. 

Съдът счита заключението на вещото лице за компетентно и обосновано, поради 

което 
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    О П Р Е Д Е Л И :  

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението по назначената съдебно-

техническа експертиза,  изготвено от вещото лице Д. И. Я. 

ПОСТАНОВЯВА да се изплати възнаграждение на вещото лице Д. И. Я. в 

размер на внесения депозит – 150лв./изд.РКО/. 

Адв.Г. – Госпожо съдия, нямам други искания на този етап от производството. 

Моля да постановите определение за спиране на изпълнението на административния 

акт, който обжалваме.  

По направеното искане на основание чл.166, ал.2 от АПК, съдът намира за 

установено следното:  

Предмет на административното дело е заповед № 569/15.07.2009г. издадена от 

Кмета на Община Х., с която се нарежда изземване на недвижим имот от владението на 

“Дарли”ООД със седалище Х. и предаване на владението на имота на Община Х. на 

основание чл.65, ал.1 от ЗОС. Съгласно разпоредбата на чл.65, ал.4, изр.2 от ЗОС, 

жалбата пред съда не спира изпълнението на тази заповед, освен ако съдът разпореди 

друго. Предварителното изпълнение в настоящия случай не е допуснато от 

административен орган, а по силата на закона, поради което приложими като основния 

за спиране са основанията посочени в разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК, а именно от 

допуснатото предварително изпълнение биха настъпили значителни или 

труднопоправими имуществени вреди. В случая жалбоподателя мотивира искането си с 

такива твърдения, а настоящата инстанция намира, че твърденията на жалбоподателя 

свързани с претърпяване на имуществени вреди е доказано. Безспорно установено от  

приетото по делото заключение по назначената съдебно-техническа експертиза е 

обстоятелството, че върху част от 16,30 кв.м  от недвижимия имот по отношение на 

който е наредено изземване е поставен павилион за търговска дейност и 

освобождаването на терена би довело до разрушаване на павилиона, което би могло да 

причини значителни вреди на жалбоподателя. При преценка на баланса между 

накърнените интереси на жалбоподателя и тези, които следва да бъдат охранени с 

допуснатото предварително изпълнение на заповедта, съдът счита, че по степен на 

значимост интересите на жалбоподателя са съизмерими и по-големи от презумираните 

по закон такива в полза на Общината. С предварителното изпълнение на заповедта 

Общината веднага би придобила владението на 23/4205 идеални части от недвижим 

имот за сметка на разрушаването на обекта, поставен в имота, за който жалбоподателят 

твърди, че е поставен на основание непрекратен договор за наем с Общината.  

Водим от това, съдът 

    О П Р Е Д Е Л И : 

СПИРА предварителното изпълнение на заповед №569/15.07.2009г. на Кмета на 

Община Х. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването 

на административния орган с частна жалба до ВАС на РБългария. 

Адв.Г. – Нямам искания за събиране на други доказателства. Да се приключи 

делото. 

 Съдът намира, че по делото не е изяснен въпроса дали договорът за наем 

сключен между жалбоподателя и Община Х. е прекратен и в тази връзка по преписката 

не се съдържат писмени доказателства, поради което следва да укаже на ответната 

страна до следващото съдебно заседание да представи писмени доказателства 

установяващи обстоятелството, че договора за наем сключен между Община Х. и 

“Дарли”ООД е прекратен, като в противен случай ще приеме, че това обстоятелство не 

е доказано.  

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

 УКАЗВА на ответната страна до следващото съдебно заседание да представи 

писмени доказателства установяващи обстоятелството, че договора за наем сключен 

между Община Х. и “Дарли”ООД е прекратен, като в противен случай съдът ще 

приеме, че това обстоятелство не е доказано.  

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за събиране на доказателства за 13.10.2009 

година от 10.00 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени. 

Заседанието приключи в 11.12 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:      Секретар: 

 
 


