
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    Антон Попов………………..……………….…………….………………..    

сложи за разглеждане адм.дело № 819 по описа за 2009 година .…………......….……..     

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

на именното повикване в 10.31 часа се явиха: 

 

ВНОСИТЕЛ  НА ИСКАНЕТО ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С., редовно призован чрез представляващия комисията Атанас 

Василев Атанасов, редовно призован не изпраща представител.   

ОТВЕТНИКЪТ Ц. Г. Д., редовно призована явява се лично и с адв К.,  редовно 

упълномощен по делото, с представено днес пълномощно.  

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО се явява прокурорът Антон 

ПОПОВ. 

По хода на делото:  

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

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, тъй като страните 

са редовно призовани и не е налице уважителна причина за неявяване на представител от 

страна на вносителя на искането, водим от което 

  О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

Докладва се искането.  

Адв.К. – Считам, че искането следва да се остави без уважение, тъй като не е 

основателно и не са налице данни за наличие на конфликт на интереси. Да се приемат 

доказателствата, в тяхната съвкупност, ведно с доказателствата приложени към 

преписката. Наред с това представям и моля да приемете като доказателство съобщение 

на кметството на с. М. за свикване на общо събрание на местното население на 

09.10.2009г. от 11.00 часа. Нямам искания за събиране на други доказателства.  

ПРОКУРОРЪТ – Искането е неоснователно. Да се приемат доказателствата по 

делото, както и не възразявам да бъде прието и представеното в днешното съдебно 

заседание съобщение.   

По доказателствата, съдът 

  О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА като доказателства по делото: решение №324/18.12.2009г., решение 

№351/29.01.2009г., доклад на Постоянната комисия за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси в Общински съвет – С., становище на КТСУ от 19.10.2009г., 

докладна записка  №И-3546/18.09.2009г., заявление №В-5274/09.09.2009г., извадка от 

КК, докладна записка 0В-5902/12.10.2009г., списък, протокол от 09.10.2009г., молба №В-

359/28.10.2009г., препис-извлечение от протокол №29 от проведено на 29.10.2009г. ХХІХ 

редовно заседание на Общински съвет – С., протокол №2/04.11.2009г., удостоверение за 

семейно положение и членове на семейството №000784/05.11.2009г., актуален 

учредителен акт на “М. Б.” ЕООД, декларация по чл.12, т.2 във вр. С чл.14 от ЗПРКИ, 

протокол от 12.11.2009г., удостоверение №И-4351/23.11.2009г.,  протокол от 09.10.2009г. 

и съобщение №152/23.09.2009г.  

Адв.К. –  Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  



ПРОКУРОРЪТ - 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 оставите искането на Постоянната 

комисия към  Община– С., без уважение като мотивите ми за това са следните: 

В самия закон е казано, конфликт на интереси възниква, когато лице заемащо  

публична длъжност има частен интерес, което може да повлияе върху безпристрастното 

и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. По нататък в 

самия закон е дадено легално определение на термините “частен интерес и облага”.  

Частен интерес е всяка облага от материален и нематериален характер на лице заемащо 

публична длъжност и всеки доход в пари или имущество придобивано от дялове и акции.  

В конкретния случай никъде няма данни за това, че моята доверителка е получила 

облага от какъвто и да е характер  или че някой се е облагодетелствал  от някакви 

дейности, извършени в кръга на нейната служба. Производството е по чл. 33 от ЗПРКИ и 

за да се произнесе съдът, трябва да има доказателства за това, дали моята доверителка е 

получила облага или възнаграждение, получени в следствие на правоотношение по реда 

на конфликт на интереси през периода, през който конфликта на интереси е бил открит.  

В конкретния казус не можем да говорим за това, тъй като в конкретния случай такова 

въобще няма. И в кориците на делото и в самата преписка, не се съдържат никакви данни 

за размера на облагата която моята доверителка в качеството й на кмет е получила. 

Комисията въпреки указанията на съда в разпоредителното заседание също не е 

представила такива доказателства и не може да представи такива данни за  това няма. 

Основното обвинение въз основа на което е сезирана комисията да се занимае с моята 

доверителка  това е провеждането на едно общо събрание на жителите на с. М.. Това 

събрание е било планирано и е било проведено, съгласно процедурата на този закон за 

провеждане и допитване на народа, за пряко участие на гражданите за местното 

самоуправление за образуване и начина и трайното ползване на поземлен имот, с оглед 

изработването на ПУП. Съселяните и всички участници на събранието са били 

уведомени за дневния ред, датата и часа, т.е е била спазена цялата процедура. Видно от 

днес представеното съобщение, че никъде не става ясно за каквото и да е разпореждане, 

каквото и действие което да се предприеме в полза на съпруга на моята доверителка или 

до близка до него фирма “М. Б.”ЕООД Основанията, които и се вменяват като вина не са 

от нейната компетенция. Съгласно изискванията на чл.37 от ЗОС и чл.180 от ЗУТ 

правото на строеж в поземлен имот се учредява в съответствие с предвижданията на 

влязъл в сила ПУП и е в компетенцията на Общински съвет – Свиленград, т.е не е в 

компетенцията на  кмета на село М.. По принцип и съгласно разпоредбите на закона, 

общото събрание на населението се провежда за решаване на въпроси от местно 

значение,  компетентността за чието решаване, за целесъобразност е предоставено на 

съответния общински съвет.  Решението на общото събрание в което са участвали всички 

и от което впоследствие са останали недоволни и неудовлетворени за това решение, и 

впоследствие са подали сигнал до комисията е можело да бъде обжалвано в 14-дневен  

срок и този способ е показан в самия закон. Т.е ако е имало някакво недоволство и 

някаква нередност в самата процедура е имало способ всички засегнати да се защитят, а 

не да уведомяват комисията за наличие на конфликт на интереси, какъвто в момента 

няма.  Отделно от това считам, макар че реално е представен протокол за това, че е 

спазен 3 дневния срок за сезиране на Административния съд от разглеждане на 

документите по делото, стигам до извода, че този протокол е направен след 

разпореждането на съда. Кое ме кара да мисля така? Сравнявах  протокола от 04.11.2009 

година, в които е направено разискване на този проблем и протокола по приемането на 

самия доклад, виждам съществени разлики, а именно това, че протокола не е изведен 

никъде, не е номериран и съответно напълно се различава от протокола от 04.11.2009г. В 

начало помислих, че това е  препис, но никъде не беше отразено, че е препис от самия 

протокол. Написано е кратко от съобщение издадено в нарушение на Наредбата за 

работата на комисиите към община С..  



Ето защо ще моля,  имайки предвид разпоредбите на закона и това, че действията 

на моята доверителка по никакъв начин не са предизвикали конфликт на интереси, тъй 

като общото събрание не е целяло да се предостъпва по някакъв начин поземлен имот в 

интерес на фирма и че тези въпроси не са от нейната компетенция, да се произнесете с 

решение, с което да оставите без уважение искането на комисията за обявяване за 

наличие на конфликт на интереси. Моля Ви за акт в този смисъл. 

ПРОКУРОРЪТ – Госпожо Председател, аз ще бъда кратък, с оглед подробното 

становище на пълномощника на ответника по делото.  Намирам искането на комисията 

за неоснователно.  За да бъде установен конфликт на интереси, считам, че следва да е 

налице някаква облага получена от някакво правоотношение, което породило конфликта 

на интереси за определени периоди. Никъде по делото не се съдържат данни, за каквато и 

да е облага получена от лице заемащо публична длъжност. В този смисъл моля за Вашето 

решение.  

Съдът ще обяви решението си в законния срок.  

 Заседанието приключи в 10.44 часа.  

 Протоколът се изготви на 01.12.2009 г. 

 

 

 

СЪДИЯ:        Секретар:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


