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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 08.12.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  

проведено на осми декември две хиляди и девета година в състав:  
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА - ГРОЗЕВА 

                                                     
 

При участието на секретаря: А.Л……………….....………….....…….………. 

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

сложи за разглеждане адм. дело № 381 по описа за  2009 година……...……. 

докладвано от съдия Кремена Костова -  Грозева…....….……………………. 

на именното повикване в 10.39 часа  се явиха:………………….….………… 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.К.К., редовно уведомен от предходното съдебно 

заседание,  не се явява и не се представлява.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.К., редовно уведомен от предходното съдебно 

заседание,  не се явява. За него се явява адв.М., редовно упълномощен по делото от 

преди. 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА Х., редовно уведомени от предходното съдебно 

заседание, не изпращат представител. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.К.Г., редовно уведомен от предходното 

съдебно заседание, се явява лично и с адв.К., редовно упълномощена по делото от 

преди. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Г.К., редовно уведомен от предходното 

съдебно заседание, не се явява. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.М.М., редовно призована, се явява лично. 

Адв.М. – Да се даде ход на делото. 

Адв.К. – Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, 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. 

Адв.М. - Нямам искания преди разпита на вещото лице. Да се пристъпи към 

изслушване заключението на вещото лице. 

Адв.К. - Нямам искания преди разпита на вещото лице. Да се пристъпи към 

изслушване заключението на вещото лице. 

Съдът пристъпи към снемане самоличността и разпит на вещото лице. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.М.М. - /Снета самоличност/. Предупредена за отговорността 

по чл.291 от НК. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.М.М. – Представила съм заключение по делото, което 

поддържам изцяло. 

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

Адв.К. – Тъй като в заключението не е обсъдено приетото доказателството, а 

именно скица № 17/13.01.2009г., върху която е печата за съгласуване с ХЕИ и е 

упоменато хигиенно-защитна зона на разстояние 25м. искам да попитам вещото лице, 
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дали е запозната с това доказателство и имала ли го е предвид при изготвянето на 

експертизата? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.М.М. – Да, запозната съм с това доказателство, но въпреки 

всичко поддържам моето заключение. Позовавала съм се на действаща Наредба за 

защитна зона за подобен вид производства. Защитната зона е 100м. от жилищни сгради.  

Адв.К. – Действащата Наредба в сегашната й редакция прави ли разграничение 

между пунктове за изваряване на ракия, каквото според обяснителната записка е обекта 

по предложение на моя клиент и производство на спиртни напитки за промишлени 

цели, какъвто би бил един завод за производство на ракия? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.М.М. – В действащата Наредба няма диференциране на 

различни отстояния спрямо капацитета на дадено производство. Изискването е 100м. 

само за такъв вид производство.  

Адв.К. - Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. 

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице Т.М.М., 

поради което 

    О П Р Е Д Е Л И :  

ПРИЕМА заключението на вещото лице Т.М.М. На същото да се изплати 

възнаграждение в размер на внесения депозит – 160 лв. – изд./РКО/. 

Адв.М. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено и 

моля да се приключи. 

Адв.К. - Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено и 

моля да се приключи. 

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други 

доказателства, счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

Адв.М. – Госпожо Председател, моля да отмените обжалвания акт и да уважите 

жалбата на моя доверител. Считам, че със заключението вещото лице ясно и 

категорично е посочило, че не се спазени изискванията на Наредба №7/25.05.1992г. за 

хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. В заключението на 

вещото лице е описано на какво отстояние се намира въпросния обект, който предстой 

да бъде построен. Ясно е, че не отговаря на отстоянието, както е по Наредбата, а 

именно 100м. за хигиенно-защитна зона за такъв вид производство. Ще Ви моля, ако 

отмените обжалваната заповед да присъдите и разноските на моя доверител, а именно 

адвокатско възнаграждение и разноски за вещо лице. 

Адв.К. – Госпожо съдия, моля да оставите в сила оспорвания административния 

акт. Считам, че същия е законосъобразен, издаден е в предвидената от закона форма. В 

редакцията на Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита, действала към 

1996г. е направена диференциация между пунктове за изваряване на ракия за лични 

нужди при ежедневно извозване на отпадъците и такива, които са за промишлено 

производство на спиртни напитки. Поради необяснима за мен причина, този текст е 

отпаднал в промените на Наредбата от 1998г., но въпреки всичко органът, който следи 

за прилагането на тази Наредба е РИОКОЗ – Х. Същият орган се е запознал с нашето 

инвестиционно намерение, преценил е конкретния случай с конкретните доказателства, 

които са представени пред него и е съгласувал проекта с разрешена хигиенно-защитна 

зона в разстояние на 25м., видно от доказателството прието по делото - скица № 

17/13.01.2009г. Това съгласуване се е извършило на 09.03.2009г. Моля да имате 

предвид, че единия от жалбоподателите е собственик на имот в който дори няма 

построени в него сгради. Същият неофициално е съобщил, че е изгубил интерес към 
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делото, но разбира се нямаме доказателства в тази насока. В крайна сметка, клиента ми 

е искал да направи нещо за доброто на селото си, тъй като селото от години няма 

такова съоръжение и ползва ракиените казани в съседни села, което създава 

неудобства.Това са били единствено мотивите му да предприеме такова инвестиционно 

намерение. Моля Ви да постановите съдебен акт, с което да потвърдите обжалваната 

заповед.     

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.  

Заседанието приключи в 10.47 часа. 

Протоколът се изготви на 08.12.2009г. 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 

 

 


