
 1

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 № 414 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 
от съдия Петя ЖЕЛЕВА…....…….…………………..………………………… 
на именното повикване в 12.37 часа  се явиха:……………………………….. 
 
 ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ “ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, чрез 
представляващи изпълнителни директори Е.Ц. и М.П.,  редовно призовани, се явява 
юриск. Д.Д., редовно упълномощен по делото от днес. 
 ОТВЕТНИКЪТ ОПУ – Х., редовно призовани, не изпращат представител. 

По хода на делото: 
Юриск. ДОБРОДЖАЛИЙСКИ – Да се даде ход на делото.  
Съдът намира, че не са налице 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. 
Юриск. ДОБРОДЖАЛИЙСКИ – Поддържам жалбата и направените в нея 

доказателствени искания. Да се приеме административната преписка, както и 
приложените в жалбата писмени доказателства. 

Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото цялата 
административна преписка, както и приложените към жалбата писмени доказателства. 
Наред с това счита, че следва да уважи всички доказателствени искания изложени в 
жалбата, а именно: следва да се изискат от Изпълнителна агенция “Пътища” към 
Министерство на регионалната развитие и благоустройството – гр.С. 
административните преписки, разрешение за специално използване на пътищата чрез 
експлоатация на РС №1219/04.08.2005г., Разрешение за специално използване на 
пътищата чрез експлоатация на РС № 1404/27.09.2005г. и Разрешение за специално 
използване на пътищата чрез експлоатация на РС №1405/27.09.2005г. Наред с това 
следва да се изискат от Областно пътно управление - гр.Х. административните 
преписки заедно с издадените въз основа на тях Заповед №36/09.06.2009г. на Директора 
на ОПУ-Х., Заповед №1661/12.06.2009г. На Директора на ОД на МВР - Х. и Заповед 
№РД-11-302/04.06.2009г. на Изпълнителния директор на Национална агенция „Пътна 
инфраструктура. Следва да се назначи съдебно-техническа експертиза, със задачите 
описани в жалбата. 

Водим от горното, съдът 
    О П Р Е Д Е Л И : 
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ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към жалбата и 
административната преписка писмени доказателства, а именно: писмо с 
изх.№1362/08.07.2009г.; разрешение за специално ползване на пътищата чрез 
изграждане на рекламни съоръжения №1219/04.08.2005г.; разрешение за специално 
ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение № 1404/27.09.2005г.; 
разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация  на рекламно 
съоръжение №1405/27.09.2005г.; разрешение за специално ползване на пътищата чрез 
експлоатация  на рекламни съоръжения № 360/30.01.2008г.; удостоверение за актуално 
състояние изх.№ 20090310164202/10.03.2009г.; заповед № 1661/12.06.2009г.; заповед № 
РД-11-302/04.06.2009г.; обратна разписка за извършена куриерска доставка 
№2796/30.07.2009г. ведно с пощенски плик. 

  ПОСТАНОВЯВА да се изискат от Изпълнителна агенция “Пътища” към 
Министерство на регионалната развитие и благоустройството – гр.С. 
административните преписки по издаване на разрешение за специално използване на 
пътищата чрез експлоатация на РС №1219/04.08.2005г., Разрешение за специално 
използване на пътищата чрез експлоатация на РС № 1404/27.09.2005г. и Разрешение за 
специално използване на пътищата чрез експлоатация на РС №1405/27.09.2005г. 

ПОСТАНОВЯВА да се изискат от Областно пътно управление - гр.Х. 
административните преписки заедно с издадените въз основа на тях Заповед 
№36/09.06.2009г. на Директора на ОПУ-Х., Заповед №1661/12.06.2009г. На Директора 
на ОД на МВР - Х. и Заповед №РД-11-302/04.06.2009г. на Изпълнителния директор на 
Национална агенция „Пътна инфраструктура. 

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да се изготви от вещото 
лице инж. Н.Т.Д., който след като се запознае с книжата и документите по 
административните преписки,  свързани  с издаването от Изпълнителният директор  на  
Изпълнителна агенция „Пътища" при МРРБ - гр.С. да извърши ново замерване на място 
на всяко едно от трите съоръжения, разположено, както следва:  
- В обхвата на път I - 8, километър 284+150 дясно 
- В обхвата на път I - 5, километър 280+600 ляво 
- В обхвата на път I - 5, километър 300+340 ляво  
и да даде отговор на следните въпроси: 1. Изградени ли са РС при спазване на 
условията посочени в Разрешение за специално използване на пътищата чрез 
експлоатация на РС № 1219/04.08.2005 г., Разрешение за специално използване на 
пътищата чрез експлоатация на РС №1404/27.09.2005г. и Разрешение за специално 
използване на пътищата чрез експлоатация на РС №1405/27.09.2005г. 2. Има ли 
отклонения и ако има такива в какво се състоят те и дали са в допустими граници. 
3.Каква е категорията на пътя, в обхвата на който са изградени процесиите рекламни 
съоръжения и при какви параметри, както и дали същите са в рамките на населено 
място или извън населено място, съгласно утвърдените градоустройствени планове на 
съответната община. 
  УКАЗВА на жалбоподателя в 3-дневен срок от днес да внесе сумата от 150 лв.  
по сметката на АС – Х.- депозит за вещото лице. 
  По направените искания на основание чл.166, ал.2 от АПК съдът намира за 
установено следното: предмет на административното дело е разпореждане 
обективирано в писмо с изх.№1362/08.07.2009г. на Директора на ОПУ- Х., в което се 
съдържа разпореждане в срок до 31.07.2009г. да се предприемат определени действия, 
което по съдържание представлява разпореждане за предварително изпълнение на 
оспорения административен акт. Жалбоподателят мотивира искането си за спиране на 
предварителното изпълнение на оспорения административен акт с твърдение, че 
предварителното изпълнение би могло да му причини значителни и труднопоправими 
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вреди. Съдът намира, че твърдението на жалбоподателя за причиняване на значителни 
имуществени вреди е доказано в настоящото производство, тъй като демонтирането на 
пътните съоръжения и изграждането на стоманено предпазна ограда са свързани с 
разходи на значителни средства, и като отчита обстоятелството, че пътните съоръжения 
са били изградени на основание издадени разрешения за специално ползване на 
пътищата чрез изграждане на пътни съоръжения, както и обстоятелството, че 
разпореждането за предварително изпълнение не е мотивирано с наличието на някои от 
предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК, нито са представени доказателства за такива 
предпоставки намира, че разпореждането за предварително изпълнение е 
незаконосъобразно и като такова следва да се отмени. Липсата на мотиви и 
доказателства прави допуснатото от Директора на ОПУ – Х. предварително изпълнение 
на оспорвания акт за незаконосъобразно, а от друга страна безспорно от изпълнението 
му биха настъпили значителни вреди за жалбоподателя.  

Водим от горното, съдът 
    О П Р Е Д Е Л И : 
СПИРА изпълнението на разпореждане, обективирано в писмо с вх.№ 

1362/08.07.2009г. на Директора на ОПУ- Х. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването 

на ответника по делото с частна жалба до ВАС на РБългария. 
За събиране на нови доказателства, съдът счита че делото следва да бъде 

отложено за друга дата, поради което 
    О П Р Е Д Е Л И : 
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.10.2009 г. от 10.30 часа, за която дата 

страните да се считат редовно уведомени. След внасяне на депозита да се призове 
вещото лице.  

Заседанието приключи в 12.45 часа.  
Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 
 
 
 
 
 
СЪДИЯ:      Секретар: 
 
 


