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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: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 
                                                                                     

 
При участието на секретаря: Й.П………………..………….....………………. 
и прокурора: ..…………………………….…….…..……………………….….. 
сложи за разглеждане адм. дело №  737  по описа за  2009 година…………. 
докладвано от  съдия Петя ЖЕЛЕВА…....………………………..………...… 
на именното повикване в 10.40 часа  на второ четене се явиха:…………….. 
 
 ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  “БИ ЕСТЕЙТС” ООД – С. се явява лично управителят 
Д. Г.Б., редовно призован за днешното съдебно заседание. 
 ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА Л., редовно призован, не се представлява. 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА “АГРОТИС” ООД чрез представляващ 
Г.К.С. се явява адв.Д., редовно упълномощена по делото. 

По хода на делото: 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Б. – Да се даде ход на делото. 
Адв.Д. – 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. 
Съдът докладва постъпилото с вх.№5080/04.12.2009г. възражение от ответната 

страна Кмета на Община Л., с което изразява становище, че жалбата е недопустима като 
подадена след изтичане на срока за обжалване. Отделно от това взема становище по 
основателността на жалбата. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Б. – Няма да взема становище. 
Адв.Д. – Считам, че жалбата е недопустима. Прави впечатление, че заповедта, 

която се обжалва е издадена на 19.11.2008г. Минало е почти година преди да бъде 
насрочено делото. Считам направеното искане за прекратяване на производството за 
основателно. 

По направеното възражение за недопустимост на жалбата поради изтичане на 
срока за обжалване съдът намира същото за неоснователно по следните съображения: 
оспореният административен акт Заповед №РД- 09-763/19.11.2008г. на Кмета на 
Община Л. е съобщен на жалбоподателя с писмо с обратна разписка от 28.11.2008г., към 
което е приложено съобщение изх. №2864/26.11.2008г. на Кмета на Община Л.. Срещу 
заповедта, съобщена с изх. №2864/26.11.2008г. жалбоподателят е подал възражение с 
вх.№2864/08.12.2008г., в което е изразил несъгласието си с промяната статута на УПИ 
ІV, съгласно проект за ПУП, одобрен със заповед №РД-09-763/19.11.2008г. Съдът 
приема, че постъпилото възражение има характер на жалба срещу административен акт, 
макар да е озаглавен “възражение”, тъй като със същото се оспорва самата заповед, 
съобщена на жалбоподателя със съобщение изх.№2864/26.11.2008г. и се изразява 
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несъгласие от същата заповед. По този начин възражението, имащо характер на жалба е 
подадено в преклузивния 14 дневен срок за оспорване на административен акт, поради 
което съдът приема, че е подадена в срок. След изпращане на възражението в съда едва 
на 26.10.2009г. са дадени задължителни указания от съда до жалбоподателя да отстрани 
нередовностите по жалбата и в законноустановения седмодневен срок тези 
нередовности са отстранени, поради което жалбата се счита редовно предявена от 
момента на подаването й на 08.12.2008г. и при спазване на срока за обжалване на 
административен акт. Водим от това, съдът  

О П Р Е Д Е Л И : 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за прекратяване на производството поради 

просрочване на оспорването. Определението не подлежи на обжалване. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Б. – Поддържаме жалбата против Заповедта на Кмета на 

Община Л. Считам същата за незаконосъобразна. Мотивите ни са изложени в 
уточняващата молба към жалбата. Да се приеме изпратената административна преписка 
като доказателство по делото. 

Адв.Д. – Оспорваме жалбата. Считам същата за неоснователна. Преписката е 
започнала от “БИ ЕСТЕЙТС” ООД. Подадено е заявление, Кметът е издал е заповед. 
Сега тази заповед се обжалва, вероятно защото вече не е изгодно за “БИ ЕСТЕЙТС” 
ООД, но процедурата е спазена, издадена е заповедта  и е спазен законът. Моля да 
оставите жалбата без уважение. Да се приеме изпратената административна преписка 
като доказателство по делото. 

Съдът счита, че следва да приеме като доказателство по делото цялата 
административна преписка по издаване на оспорения акт, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
 ПРИЕМА като доказателства по делото: възражение от Д.Г.Б.; заявление 
№2207/28.08.2008г.; декларация от Г.А.Б.; нотариален акт за покупко – продажба на 
недвижим имот №93 том V, рег.№6662, дело №788/2008; нотариален акт за покупко – 
продажба на недвижим имот №120,том ІХ, рег.№9049, дело №1366/2008; скица №437-2 
листа; мотивирано предписание №2207/15.09.2008г.; протокол 08/16.09.2008г.; 
съобщение №И57/23.10.2009г.; писмо изх.№2440/29.09.2008г.; фотокопие от известие за 
доставяне от 02.10.2008г.; писмо изх.№2441/29.09.2008г.; известие за доставяне на И.К. 
от 02.10.2008г.; писмо №2442/29.09.2008г.; фотокопие от известие за доставяне с дата 
01.10.2008г.; писмо изх.№2649/23.10.2008г.; фотокопие от известие за доставяне с дата 
28.10.2008г.; писмо изх.№2665/24.10.2008г.; фотокопие от известие за доставяне с дата 
24.10.2008г.; писмо изх.№2666/24.10.2008г.; фотокопие от известие за доставяне на И.В. 
и П.В.; писмо изх.№2446/30.09.2008г.; фотокопие от известие за доставяне на А. П. от 
13.10.2008г.; съобщение изх.№И18/29.09.2008г.; съобщение изх.№И28/30.09.2008г.; 
ПУП – ПЗ на УПИ ХІ и УПИ ІV; обяснителна записка; план – извадка на УПИ ХІ и УПИ 
ІV, кв.171; план за застрояване на УПИ ХІ и УПИ ІV – легенда и спецификации; заповед 
№РД-09-763/19.11.2008г.; писмо изх.№2862/26.11.2008г.; фотокопие от известие за 
доставяне на И.К. с дата 02.12.2008г.; писмо изх.№2863/26.11.2008г.; фотокопие от 
известие за доставяне на А.К. с дата 28.11.2008г.; писмо изх.№2864/26.11.2008г.; 
фотокопие от известие за доставяне на “Би Естейтс” ООД с дата 28.11.2008г.; писмо 
изх.№2865/26.11.2008г.; фотокопие от известие за доставяне на А.П. с дата 28.1.2008г.; 
писмо изх.№2866/26.11.2008г.; фотокопие от известие за доставяне на Я.А. с дата 
04.12.2008г.; писмо изх.№2867/26.11.2008г.; фотокопие от известие за доставяне на И.В. 
с дата м.12.2008г.; писмо изх.№2868/26.11.2008г.; фотокопие от известие за доставяне на 
Г.Р. с дата 01.12.2008г.; писмо изх.№3023/15.12.2008г.; фотокопие от известие за 
доставяне на “Би Естейтс” ООД с дата 18.12.2008г.; фотокопие от известие за доставяне 
на “Агротис” ООД с дата 12.01.2009г. 
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ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Б. – Нямам други доказателствени искания. Считам 
делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи съдебното дирене. 

Адв.Д. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от 
фактическа страна. Да се приключи съдебното дирене. 
 Съдът счита делото изяснено от фактическа и правна страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Б. – Уважаема госпожо председател, моля да бъде 

отменена заповедта на Кмета за промяна на ПУП –а на УПИ ІV за складова дейност. От 
наша страна не е подавана такава молба. 

Адв.Д. – Уважаема госпожо председател, моля да оставите без уважение жалбата 
по съображения, които изложих по-горе. 

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 
Заседанието приключи в 10.50 часа.  
Протоколът се изготви на 08.12.2009 г. 

 
 
 
 
 СЪДИЯ:       Секретар: 
 


