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П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 01.12.2009 година 

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

заседание на първи декември 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 № 451 по описа за 2009 година .…………......….……..     

докладвано от Съдия Петя Желева  .……....……….……………...…………………….. 

на именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ППЗК „И.” –с.М., редовно призовани се представляват  от 

председателя П. Д. Д. и адв. К., редовно упълномощена по делото.  

ЗА ОТВЕТНИКА ОРА на ДФ „З.” – Х., редовно призовани се явява юриск. Г.,  с 

пълномощно представено към възражението, подписано от Изпълнителния директор на 

ДФ “Земеделие”.  

По хода на делото:  

Адв.К.   – Да се даде ход на делото.  

Юриск.Г. – Не следва да се дава ход на делото, тъй като жалбата е недопустима, 

предвид обстоятелството, че оспореното уведомително писмо не е индивидуален 

административен акт. Предвид това, моля да оставите без разглеждане жалбата и 

прекратите производството по делото.   

Адв.К.  – Видно е от представеното уведомително писмо, че е индивидуален 

административен акт, тъй като  изрично е посочено, че подлежи на обжалване и засяга 

правата на представляваната от мен кооперация.   

Съдът намира, че  жалбата е допустима, тъй като оспореното писмо носи белезите 

на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК. С него се 

засягат права на жалбоподателя и в тази насока е последната практика на ВАС, по дела 

разгледани от Административен съд – С. и Административен съд – П.. Предвид това 

съдът счита, че искането за прекратяване следва да се остави без уважение и че не са 

налице пречки за даване ход на делото.  

Водим от това, съдът  

  О П Р Е Д Е Л И: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на ответника за 

прекратяване на производството по делото, поради недопустимост на жалбата.   

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

Докладва се жалбата.  

Адв.К.  – Поддържам жалбата, по изложените в нея съображения.  Оспорвам 

възражението и доводите изложени от процесуалния представител на ответникът. Да се 

приемат доказателствата.  

Юриск.Г. -  Считам, че подадената жалба е неоснователна и недоказана,  тъй като 

към преписката не са представени окончателните изчисления в левове, представям и 

моля да приемете като доказателства по делото извадки от ИСАК – Регистър “Директни 

плащания” – 3бр. Наред с това представям и моля да приемете като доказателства по 

делото уведомително писмо за извършено плащане изх.№01-262/3905/27.07.2009г. 

заверено от наша страна, таблица за формиране на общата сума за финансово 

подпомагане, известие за доставяне от 04.08.2009г. и известие за доставяне 10.10.2008г., 

едното от които касае за уведомяване за проверка на място.  Представям и заповед за 

оправомощаване №01-РД/1104 от 15.07.2009г.   
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 Адв.К.  – Предоставям на съда за приемане на извадките, които се представиха, 

тъй като са без дата, подпис и печат. По отношение на обратните разписки, ние твърдим, 

че не сме получили никакви уведомления, като от тези разписки не може да се установи, 

както точно сме получили. Не възразявам да се приеме заповедта за компетентност.  

Юриск.Г. – Моля да погледнете, контролния лист от Регионалния технически 

инспекторат – Х., на последната страница има писмо, с което се уведомява, че е 

извършена проверка и в 14 - дневен срок може да подаде възражение и едната от 

обратните разписки е към това писмо, а именно с № 3085.     

По доказателствата, съдът 

  О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА като доказателства по делото: уведомително писмо изх.№01-

262/3905/27.07.2009г., таблица за формиране на общата сума на финансово подпомагане, 

удостоверение за актуално състояние изх.№20090820133322/20.08.2009г., общо 

заявление за плащания №15915181/12.05.2008г., таблица за отглеждани животни, 

таблица за използвани парцели 2008 година-2стр., копие от лична карта на П. Д. Д., 

удостоверение изх. №80/14.04.2008г., копие от булстат, извлечение от банкова сметка, 

карта на блок на земеделско стопанство – 35стр. таблица на използвани парцели – 2стр., 

декларация за изясняване принадлежността на площи заявени от повече от един 

земеделски стопанин от 05.09.2008г., опис на представените документи на ППЗК „И.” с. 

М. от 05.09.2009г., карта на отстранени застъпвания, договор за аренда на земеделски 

земи №63/26.12.2005г., ведно с карта на отстранени застъпвания,  договор за аренда на 

земеделски земи №341/26.12.2005г., договор за аренда на земеделски земи 

№135/08.01.2006г., договор за аренда на земеделски земи №145/26.12.2005г., договор за 

аренда на земеделски земи №355/26.12.2005г., договор за наем на земеделски земи 

№8/10.10.2006г., договор за наем на земеделски земи №28/10.10.2006г., договор за наем 

на земеделски земи №38/10.10.2006г., ведно с карта на отстранени застъпвания-4бр., 

договор за аренда на земеделски земи №93/18.01.2006г., ведно с карта на отстранени 

застъпвания, договор за аренда на земеделски земи №18/08.01.2006г., ведно с карта на 

отстранени застъпвания, договор за аренда на земеделски земи №39/18.01.2006г., договор 

за аренда на земеделски земи №75/18.01.2006г., договор за аренда на земеделски земи 

№40/18.01.2006г., ведно с карта на отстранени застъпвания, договор за аренда на 

земеделски земи №65/18.01.2006г., договор за аренда на земеделски земи 

№94/18.01.2006г., ведно с карта на отстранени застъпвания, договор за аренда на 

земеделски земи №20/20.01.2006г.,  договор за аренда на земеделски земи 

№77/18.01.2006г., договор за аренда на земеделски земи №47/18.01.2006г., ведно с карта 

на отстранени застъпвания, ИСАК – Регистър “Директни плащания” ведно с известие за 

доставяне, протокол за архивиране на досие, заповед №45606/26.09.2008г.-2стр., 

контролен лист за проверка на място-53стр, контролен лист за процедурна проверка от 

10.03.2008г, уведомително писмо изх.№01-264/992/03.10.2008г.,   извадки от ИСАК – 

Регистър “Директни плащания” – 3бр., уведомително писмо за извършено плащане 

изх.№01-262/3905/27.07.2009г., таблица за формиране на общата сума за финансово 

подпомагане, известие за доставяне от 04.08.2009г. и известие за доставяне 10.10.2008г., 

както и заповед за оправомощаване №01-РД/1104 от 15.07.2009г.   

Адв. К. - Няма да соча нови доказателства. Считам делото за изяснено от 

фактическа страна. Да се приключи.  

Юриск.Г. - Няма да соча нови доказателства. Считам делото за изяснено от 

фактическа страна. Да се приключи.  

Съдът като взе предвид, че не се 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: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

Адв.К.  – Госпожо Председател, моля да уважите жалбата ни. Съображения 

подробно сме изложили, като считаме, че всяко едно от тези съображения преценени 

поотделно на база на представените доказателства, навежда на довода, че са налице 

допуснати процесуални нарушения, като неправилно са начислени наложените санкции. 

Ще представям подробни съображения в писмена защита.  
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Юриск.Г.- Считам, че жалбата е недоказана и неоснователна. Държавният фонд е 

направил отказ за плащане,  който е извършен при спазване на всички приложими 

материално-правни разпоредби и спазване на закона на Българското и Европейското 

законодателство. Представям писмена защита с приложени към нея доказателства, който 

моля да има предвид. Представила съм заповеди за акредитацията на  ДФ “З.” и 

определения на ВАС по дела на Административни съдилища. Имам искане за 

възобновяване на съдебното дирене, за да се приемат доказателствата представени към 

моето писмено становище, а именно заповед за акредитация на ДФ “З.” и заповед за 

възстановя на пълната акредитация на ДФ “З.”, както и извадки от ДВ.  

Адв.К. – Предоставям на съда по това искане. В случай, че съдът приеме, че е 

допустимо, моля да се приемат само заповедите и извадките от ДВ, но не и приложената 

практика на   ВАС.  

Съдът като взе предвид, че към писменото становище на процесуалния 

представител на ответника по делото,  прилага допълнителни писмени доказателства, въз 

основа на които обосновава и становището си по същество на спора, както и направеното 

му искане за възобновяване на съдебното дирене, за да бъдат приети тези доказателства 

по предвидения процесуален ред счита, че производството по делото следва да се 

възобнови за приемане на представените със становището  писмени доказателства.  

Водим от това, съдът 

  О П Р Е Д Е Л И: 

ОТМЕНЯ хода по същество на делото.  

ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. дело № 451/2009г. по описа на 

Административен съд – Хасково.  

ПРИЕМА като доказателства по делото, представените от пълномощника на 

ответната страна писмени доказателства, а именно: заповед № РД 09-835/20.12.2007г., 

заповед № РД09-863/25.11.2008г., извадка от ДВ бр.2 от 08.01.2008г. и извадка от ДВ 

бр.108 от 19.12.2008г.  

ОТКАЗВА да приеме като доказателства по делото извадки от съдебна практика 

на ВАС на Р България. 

ВРЪЩА същите на  пълномощника на ответната страна.  

Адв. К. - Няма да соча нови доказателства. Считам делото за изяснено от 

фактическа страна. Да се приключи.  

Юриск.Г. - Няма да соча нови доказателства. Считам делото за изяснено от 

фактическа страна. Да се приключи.  

Съдът като взе предвид, че не се 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: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

Адв.К. – Поддържам казаното от мен, друго няма какво да добавя. Моля да ми 

дадете възможност за писмени бележки.  

Юриск.Г. -  Нямам какво да добавя, поддържам представеното от мен становище.  

Съдът дава възможност на пълномощника на жалбоподателя да се запознае с 

представеното писмено становище, както и възможност в 3-дневен срок да представи 

допълнителни писмени бележки.  

Съдът ще обяви решението си в законния срок.  

 Заседанието приключи в 10.22 часа.  

 Протоколът се изготви на 01.12.2009 г. 

 

СЪДИЯ:        Секретар:  


