
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: КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА 
                    Членове:         
 

             

При участието на секретаря Д. А……………………………………………………………. 

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

сложи за разглеждане адм.дело № 732 по описа за 2009 година .…………......….……......     

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

На именното повикване в 10.09 часа се явиха: на второ четене………………………… 

 

  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я. Г. В., редовно призован, не се явява. 

  ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА НАЧАЛНИКА на СГКК – Х., редовно призован, 

не се явява и не изпраща представител.  

  ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А. К. А., редовно призован, явява се лично. 

  ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К. А. А., редовно призован, не се явява. 

  ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА Х., редовно призовани, не 

изпращат представител. 

  Пристъпи се към изслушване на предварителните въпроси. 

  ЗАИНТ. СТРАНА А. А. – Нямам искания за отводи, прекратяване или спиране 

на делото. Да се даде ход на делото.  

  Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, 

водим от което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

  Докладва се делото.  

  ЗАИНТ. СТРАНА А. А. – Запознат съм с жалбата и оспорвам същата. Искам 

мястото както съм го закупил, така да си остане. По представените доказателства, 

предоставям на съда. 

  Съдът намира, че следва да приобщи като доказателства по делото приложените 

към административната преписка писмени такива, поради което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

  ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към административната 

преписка: нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 148/16.03.1990 г., скица на 

поземлен имот № 9721/22.10.2009 г. в оригинал, скица на поземлен имот № 9720/22.10.2009 г. 

в оригинал, заверени копия от Заповед рег. № 300-152/29.10.2003 г. на Изпълнителния 

директор на Агенция по кадастъра – С., Заповед рег. № 300-135/16.11.2004 г. на 

Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра – С., Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на 

Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра – С., стр.30 от ДВ бр. 87/27.10.2006 г. , 

заявление вх. № РС-26-4604/27.07.2007 г., Заповед № КД-14-26-106/23.08.2007 г. на Началник 

СК – Х. с приложена скица, разписка от 15.10.2009 г., подписана от Я. В.; разписка /без дата/, 

подписана от А. А.; разписка /без дата/, подписана от К. А., разписка до Община Х. от 

27.08.2007 г., нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 384/03.06.2003 г., 



изменение на кадастрална карта на имоти 77195.702.119 и 77195.702.120, съдържаща: 

обяснителна записка, скица проект за промяна на граници между съседни поземлени имоти, 

скица на поземлен имот № 77195.702.119 и скица на поземлен имот № 77195.702.120.  

  ЗАИНТ. СТРАНА А. А. – Нямам искания към настоящия момент.  

  С оглед правилното изясняване на делото от фактическа страна съдът намира, че 

следва да се изиска от Община Х. да издаде удостоверение и да приложат доказателства 

относно обстоятелството по стария кадастрален план на града имот пл. № 665, находящ се в 

местността “Парк на победата” в землището на гр. Х. на кой идентификатор по кадастралната 

карта на гр. Х. отговоря и кой е вписан като негов собственик в разписната книга преди 

влизане в сила на кадастралната карта на града, както и да издаде удостоверение относно 

същите обстоятелства по отношение на имот с идентификатор 77195.702.119 по сега 

действащата кадастрална карта на гр. Х., т.е. кой е стария планоснимачен номер по стария 

кадастрален план и кой е вписан като негов собственик в разписната книга преди влизане в 

сила на кадастралната карта на града.  

  Водим от горното, съдът 

    О П Р Е Д Е Л И : 

  Да се изпрати съобщение до заинтересованата страна Община Х., с което да се 

изиска да издаде удостоверение и да се приложат доказателства относно обстоятелството по 

стария кадастрален план на града имот пл. № 665, находящ се в местността “Парк на 

победата” в землището на гр. Х. на кой идентификатор по кадастралната карта на гр. Х. 

отговоря и кой е вписан като негов собственик в разписната книга преди влизане в сила на 

кадастралната карта на града, както и да издаде удостоверение относно същите обстоятелства 

по отношение на имот с идентификатор 77195.702.119 по сега действащата кадастрална карта 

на гр. Х., т.е. кой е стария планоснимачен номер по стария кадастрален план и кой е вписан 

като негов собственик в разписната книга преди влизане в сила на кадастралната карта на 

града.  

  ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.01.2010 г. от 10.00 часа, за която дата 

страните да се считат уведомени.  

  Заседанието приключи в 10.18 часа. 

  Протоколът се изготви на 01.12.2009 година. 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:                                                                         Секретар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


