
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 23.09.2009 година 

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

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

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 

                    Членове:        

             
 

             

При участието на секретаря М. Ч. ..………..……………...……………..……..… 

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

сложи за разглеждане адм.дело № 494 по описа за 2009 година .…………...........….……....     

докладвано от  съдия П.Желева  ………….…....…...……….……………...……………………. 

На именното повикване в  11.13   часа се явиха: на второ четене 

  

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М. Д. А., редовно призована се явява лично и с адв.П., 

редовно упълномощен от днес.  

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

представител.  

 Адв.П. – Моля да се даде ход на делото.  

 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.П.- Поддържам жалбата, като моля да се приемат като доказателства по делото 

писмените документи представени с нея, както и днес представените с молбата, а именно 

удостоверение изх.№570/23.09.2009г., от което е видно, че дъщерята на доверителката ми е 

ученичка в ПГЛП “Райна Княгиня” гр. Х. и е записана за самостоятелна форма на обучение в 

Х клас на учебната 2009/2010 година, трудов договор от 23.04.2009г., видно от който е, че И. 

И. П. работи по трудов договор с месечно възнаграждение 240 лв. Служебна бележка 

изх.№8851/18.09.2009г., медицинско удостоверение №2242/17.09.2009г., видно от което е, че 

синът на доверителката ми е с психични проблеми и декларация от М. А.. Тези доказателства 

ги представяме, с оглед искането ни и основателността му за спиране изпълнението на 

заповедта до окончателното решаване на делото. Считам, че административния орган следва 

да представи преписката в оригинал или да завери представените документи.  

 По доказателствата, съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото 

приложените към жалбата, както и тези представени с писмена молба от 23.09.2009г. 

 Съдът счита, че преписката по издаване на оспорения административен акт, не може 

да бъде приета, като доказателство по делото, тъй като не е представена в заверено копие, 

като за целта следва да се укаже на административния орган в 3 дневен срок от получаване на 

съобщението да изпрати в съда заверено копие от преписката  по издаване на оспорения 

административен акт. Както и му се укаже, че тежестта за доказване, съществуването на 

фактическите основания за издаване на акта и изпълнението на законовите изисквания при 

издаването му, пада върху административния орган, като основното доказателство е 

представянето  на преписката в заверен вид за издаване на оспорения акт.  

 Водим от това, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИЕМА като доказателства по делото: епикриза  от Клиника при КЦЕРГ при МНЗ – 

С. от 15.03.1993г., удостоверение амб. №1512/17.08.2009г., медицинско направление 



№125/17.08.2009г., епикриза №1153/2003г. от ДПБ – К., удостоверение 

изх.№570/23.09.2009г., трудов договор от 23.04.2009г., Служебна бележка 

изх.№8851/18.09.2009г., медицинско удостоверение №2242/17.09.2009г. и декларация от М. 

А.. 

 УКАЗВА на административния орган в 3-дневен срок от получаване на съобщението  

да представи преписката в заверен вид, като му указва, че тежестта за доказване, 

съществуването на фактическите основания за издаване на акта и изпълнението на 

законовите изисквания при издаването му, пада върху административния орган.  

 Адв.П. – Поддържам искането си за спиране изпълнението на заповед № 

500/14.05.2009г. на Кмета на Община Х..  

 По направеното искане, съдът намира за установено следното: 

 Предмет на административното дело е Заповед № 500/14.05.2009 г. на Кмета на 

Община – Х., с която е прекратено наемно правоотношение на общинско жилище на 

основание чл.45а, ал.1 от ЗОС, във вр.чл.17, ал.1, т.7 от наредбата за общински жилища. По 

силата на чл.46, ал.5 от ЗОС жалбата не спира изпълнението, освен ако съдът разпореди 

друго. С жалбата е поискано спиране на предварителното изпълнение. 

 Съгласно чл.166, ал.2 от АПК, приложима по аналогия за спиране на предварително 

изпълнение на заповед,  допуснато по силата на закон, а не с разпореждане на 

административния орган, основания за спиране са значителни или трудно поправими вреди, 

които оспорващия би претърпял. В случая жалбоподателката моивира искането си с 

твърдение за здравословни проблеми, които има, както и такива на сина и, който също живее 

в жилището и макар да е навършил пълнолетие страда от психично заболяване,  което му 

пречи да се грижи сам за себе си,  както и с твърдения за напредналата си възраст, ниски 

доходи, които обстоятелства преценени в съвкупност обосновават претърпяване на  

значителни и труднопоправими имуществени и неимуществени вреди. 

 Настоящата инстанция намира, че твърденията на жалбоподателката свързани с 

претърпяване на имуществени и неимуществени вреди е доказано в настоящето производство 

с представени писмени доказателства в този смисъл. Съдът отчита семейното и материалното 

състояние на жалбоподателката, здравословното й състояние и това на сина и, зимния период 

на изпълнение, и като прецени основанието за прекратяване на наемното правоотношение – 

доходи, надвишаващи условията за настаняване, което обстоятелства е спорно по делото, 

счита, че искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение 

на заповедна е основателно, тъй като предварителното изпълнение на административния акт 

би могло да причини на оспорващия значителни имуществени и неимуществени вреди и 

съдът намира, че по степен на значимост интересите на жалбоподателката и живеещите с нея 

лица са съизмерими и по-големи от презумираните по закон такива в полза на общината. 

 Водим от гореизложеното, съдът 

О П РЕ Д Е Л И : 

 СПИРА изпълнението на Заповед № 500/14.05.2009 г. на Кмета на Община – Х.. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с 

частна жалба до Върховен административен съд.  

 Адв.П.– Нямам други искания.  

 Съдът счита,  че следва делото да се отложи за събиране на доказателство, а именно за 

прилагане на цялата административна преписка по издаване на оспорения акт в заверено 

копие, водим от което 

О П Р Е Д Е Л И: 

  ОТЛАГА делото и го насрочва за разглеждане на 06.10.2009 година от 11.00 часа., за 

която дата страните уведомени.  

 Заседанието приключи в 11.13 часа.  

 Протоколът се изготви на 23.09.2009 година.  

 

 

СЪДИЯ:       Секретар:  

 


