
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 № 694 по описа за  2009 година……...……. 

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

на именното повикване в 10.26 часа  се явиха:………………….….………… 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.И., редовно уведомен от предходното съдебно 

заседание, се явява лично и с адв.Г., редовно упълномощен по делото от преди. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.Т.Л.,  редовно уведомена от предходното съдебно 

заседание, се явява лично и с адв.В., редовно упълномощена по делото от преди. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Г.Л., редовно уведомен от предходното съдебно 

заседание, не се явява. За него се явява адв.В., редовно упълномощена по делото от 

преди. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Г.Л., редовно уведомен от предходното съдебно 

заседание, не се явява. За него се явява адв.В., редовно упълномощена по делото от 

преди. 

ЗА ОТВЕТНИКА РДНСК – Х., редовно уведомени от предходното съдебно 

заседание, се явява юриск. Х., редовно упълномощена по делото от преди. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА Х., редовно уведомени от 

предходното съдебно заседание, не изпращат представител. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Т.Т., редовно призована, не се явява. От същата е 

депозирана молба с вх.№ 5096/04.12.2009г., с която заявява, че с оглед късното й 

призоваване технически е в невъзможност за изготви заключението и да го предаде в 

минимално установения в ГПК 7-дневен срок преди датата на съдебното заседание. 

Моли да й бъде дадена възможност да изготви заключението за по-късна дата, като 

посочва за изготвяне на заключението ще са й необходими не по-малко от 10 дни.  

Адв.В. – Няма пречки да се даде ход на делото. 

Адв.Г. – Да се даде ход на делото. 

Юриск. Х. - 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. 

В изпълнение протоколното определение на съда от 17.11.2009г. е постъпило 

писмо от Община Х. с вх.№ 4949/27.11.2009г., с което е предоставена скица 

№1581/24.11.2009г. за УПИ ІV 1286, кв.302, представляваща извадка от застроителен 

план, действащ към 1974г. 

 Адв.В. – Да се приеме като доказателство по делото представената извадка.  

Адв.Г. – Да се приеме скицата изпратена от Община Х.  



Юриск. Х. – Да се приеме представената скица.  

Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото скица 

№1581/24.11.2009г. за УПИ ІV 1286, кв.302, представляваща извадка от застроителния 

план, действащ към 1974г., поради което 

    О П Р Е Д Е Л И :  

ПРИЕМА като доказателство по делото скица №1581/24.11.2009г. за УПИ ІV 

1286, кв.302, представляваща извадка от застроителния план, действащ към 1974г. 

Адв.В. – Поддържаме си направеното искане за експертиза. Моля да отложите 

делото и да се даде възможност на вещото лице да изпълни задачата си. 

Адв.Г. – Тъй като по делото не е изготвено заключението по назначената 

експертизата, моля да се даде възможност на вещото лице да изготви същото и да го 

представи в срок. 

Юриск. Х. – Предоставям на съда.  

С оглед необходимостта от изготвяне на заключение по допуснатата от съдебно-

техническа експертиза и молбата на вещото лице, съдът счита, че следва да отложи 

делото и да  насрочи за друга дата и час, поради което  

    О П Р Е Д Е Л И : 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.01.2010 година от 10.00 часа, за която дата 

и час страните да се считат редовно уведомени. Да се призове вещото лице. 

Заседанието приключи в 10.30 часа. 

Протоколът се изготви на 08.12.2009г. 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 

 

 


