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

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

на именното повикване в 12.21 часа  се явиха:……………………………….. 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.В., редовно призован, не се явява. За него се явява 

адв.С., редовно упълномощена по делото от днес. 

 ЗА ОТВЕТНИКА НАЧАЛНИК РДНСК – Х., редовно призован, се явява 

мл.юриск.Х. с пълномощно от днес. 

По хода на делото: 

Адв.С. – Да се даде ход на делото. 

Мл.юриск.Х.– Да се даде ход на делото. 

Предвид редовното призоваване на страните, съдът счита, че не са налице 

процесуални пречки за даване ход на делото, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се жалбата. 

Адв.С. – Поддържам жалбата. 

Мл.юриск.Х.– Оспорвам жалбата. Считам жалбата за неоснователна, а заповедта 

за законосъобразна. 

По доказателствата: 

Адв.С. – Моля да бъдат приети представените с административната преписка 

доказателства. Представям и моля да бъде прието като доказателство по делото 

удостоверение №1433/24.03.2006г. Съгласно §16 от ПЗР това удостоверение се издава в 

случай, че строежите в поземления имот са законни. Строежът на масивната сграда и 

връзката с оградата, ограждаща целия имот е тази, че същата сграда, след като е 

законно построена на съответните отстояния от съседни имоти и други подобни 

изисквания я прави законна, същата логика би следвало да се приложи и към наличния 

строеж. 

Мл.юриск.Х. – Моля да бъдат приети като доказателства по делото 

представените с административната преписка доказателства. Считам, че днес 

представеното удостоверение не е относимо към спора, но не възразявам да бъде 

прието към делото.  

Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото представените с 

административната преписка писмени доказателства, ведно с представеното днес 

удостоверение, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
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ПРИЕМА като доказателства по делото: заповед №ДК-02-Х-14/22.07.2009г.; 

констативен протокол №396/17.08.2009г.; заповед №РД-13-182/29.05.2007г.;писмо 

№Хм-141-00-498/22.07.2009г.; констативен протокол №365/20.07.2009г.; констативен 

акт №141-Х-20/10.07.2009г.; нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 

№140, томV, рег.№5335, дело№779/2006г.; скица № 1474/28.05.2005г.; заповед №ДК-

14-36/06.07.2009г.; писмо изх.№285/06 от 29.06.2009г.; пощенски плик с клеймо от 

18.08.2009г.; копие на удостоверение изх.№1433/24.03.2006г. 

Адв.С. – Нямам други искания по доказателствата. Считам делото за изяснено от 

фактическа и правна страна. Моля да се приключи съдебното дирене. 

Мл.юриск.Х.– Нямам искания по доказателствата. Считам делото за изяснено от 

фактическа и правна страна. Моля да се приключи съдебното дирене. 

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. 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

Адв.С. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата ни. Ще представя 

писмени бележки в срок. 

Мл.юриск.Х. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като 

неоснователна и потвърдите заповедта, издадена от началника на РДНСК – Х. Считам, 

че заповедта е законосъобразно издадена. Безспорно е установен, с оглед представените 

по делото доказателства, незаконен строеж по смисъла на чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ. 

Поради това, считам, че жалбата се явява неоснователна и моля същата да бъде 

отхвърлена. 

Съдът дава 3-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя да 

представи писмени бележки. 

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 

Заседанието приключи в 12.23 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009г. 

 

 

 

 СЪДИЯ:      Секретар: 
 

 


