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

 
Хасковският административен съд  …………….…………     в публично съдебно заседание 

на двадесет и девети септември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

 
               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРЕМЕНА-КОСТОВА ГРОЗЕВА 
                     Членове:         
 

             

При участието на секретаря Д. Д. ………………..…………..…………………………..……..… 

и  прокурора    …………………………………..……………….…………….……………………..    

сложи за разглеждане адм.дело № 410 по описа за 2009 година  …….…………......….……....     

докладвано от съдия  Кр.КОСТОВА-ГРОЗЕВА …..…...……….……………...……………….. 

На именното повикване в 10.37  часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Е.Д., редовно призован, се явява лично и с 

адв.М.Г., надлежно упълномощена.  

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Община Х., редовно призовани, не 

изпращат представител. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА страна И.А.Д., редовно призован, се явява 

лично и с адв.А.Г., надлежно упълномощен с пълномощно от днес. 

АДВ.Г. – Няма процесуални пречки за даване ход на делото. 

АДВ.Г. – Ход на делото. 

С оглед редовното призоваване на страните, съдът намира, че не са 

налице процесуални пречки за даване ход на делото,  водим от което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се жалбата. 

АДВ.Г. – От името на доверителя ми заявявам, че поддържаме 

жалбата. Не възразяваме да бъде приложена цялата преписка, която е изпратена от Община 

Х., но имаме искане за спиране на производството по делото до решаване на адм.дело 

№332/2009 г. по описа на ХАС, което дело е образувано по жалбата ни против Заповед №979 

от 26.06.1998 г. на Кмета на Община Х. В жалбата си ние сме обяснили, какво е отношението 

на настоящото дело към образуваното адм.дело №332/2009 г. по описа на ХАС. Представили 

сме копие от жалбата ни по адм.дело №332/2009 г. към настоящото адм.дело № 410/2009 г., но 

вече е факт образуването на делото, затова представям в днешното съдебно заседание, 

надлежно заверено ксерокопие от Съдебно удостоверение с вх.№ 1169/29.07.2009 г. от ХАС, в 

уверение на това, че това дело е образувано в настоящия съд и е насрочено за разглеждане на 

01.10.2009 г. Каква е връзката между двете дела? С настоящата заповед административния 

орган приема и изменя регулационните граници по кадастралните, посочени със заповедта от 

1998 г. Ние твърдим, че тази заповед нито ни е съобщавана, нито знаем за нея и разбираме за 

нея сега и затова подаваме жалба в 14-дневен срок от узнаването през 2009 г. Ние твърдим, че 

тези граници, които са посочени в тази заповед не са съществуващите на място граници, но 

ако по адм.дело №332/2009 г., ние получим положителен резултат и бъде отменена Заповед  

№ 979 от 26.06.1998 г. на Кмета на Община Х., тогава вече това изменение ще се яви 

незаконосъобразно, тъй като няма да има такава кадастрална основа към която 

административния орган препраща. Затова считаме, че решението на настоящото дело се 

обуславя от решението на адм.дело №332/2009 г. по описа на ХАС, поради което моля, да 

спрете настоящото производство по адм.дело № 410/2009 г. до решаване с влязло в сила 

решение по адм.дело №332/2009 г. по описа на ХАС.   



АДВ.Г. – Оспорваме жалбата. Възразяваме по така направеното 

искане от процесуалния представител на жалбоподателя за спиране на производството по 

настоящото дело. Аргументите ни за това са, че образуваното адм.дело №332/2009 г. по описа 

на ХАС, е образувано по повод подадена жалба, която считаме за недопустима и евентуално 

искането ни по това дело, а именно адм.дело № 332/2009 г. по описа на ХАС ще бъде, то да 

бъде прекратено. В тази насока сме изложи отговор по адм.дело №332/2009 г. и сме описали 

всички наши аргументи за недопустимост на жалбата по него, поради това мисля, че 

производството по адм.дело № 410/2009 г. по описа на ХАС, не следва да бъде спирано. 

Съдът намира искането направено от пълномощника на 

жалбоподателя за спиране на настоящото производство, за основателно по следните 

аргументи: 

Видно от представеното към жалбата, по която е образувано 

настоящото производство заверено копие от жалба на Я.Е.Д., същия обжалва Заповед № 979 

от 26.06.1998 г. на Кмета на Община Харманли за попълване на кадастрална граница между 

имоти с пл.№ 193 и пл.№ 194 от кв.32 по плана на с.Б. С процесната заповед се постановява 

одобряване изменение на регулационен план, касателно вътрешно регулационни линии между 

същите УПИ ХІІ-194 и УПИ ХІІІ- 193. С оглед на това съда намира, а и служебно известно му 

е образуването на адм.дело №332/2009 г. по описа на ХАС, за което и в настоящото с.з. се 

представи надлежно заверено ксерокопие от Удостоверение вх.№ 1169/29.07.2009 г. от адв.Г., 

че са налице предпоставките на чл.229, ал.1, т.4 от АПК, а именно налице е преюдициалност 

на спора заведен по адм.дело №332/2009 г. по описа на съда, чието решаване има значение за 

правилно разрешаване на спора по настоящото адм.дело №410/2009 г. С оглед на това, съдът 

намира искането за спиране на производството по адм.дело № 410/2009 г. по описа на ХАС за 

основателно, водим от което и на основание чл.229, ал.1, т.4, във вр.чл.144 от АПК 

О П Р Е Д Е Л И: 

СПИРА производството по адм.дело №410/2009 г. по описа на ХАС 

до влизане в сила на решението по адм.дело №332/2009 г. по описа на ХАС. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС 

на РБългария в  7-дневен срок, считано от днес за явилите се страни и от съобщаването му за 

неявилите се. 

Делото да се докладва служебно след влизане в сила на решението по 

адм.дело № 332/2009 г. по описа на АС – Хасково. 

Заседанието приключи в 10.45 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

СЪДИЯ:      Секретар: 

 

 


