
ПРОТОКОЛ 

 

Гр.Радомир,04.11.2019 г. 

 

Радомирският районен съд  в публично съдебно заседание на 

04.11.2019 г. в състав: 

 

Районен съдия:РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ 

Съдебни заседатели: 

 

 

 

при участието на секретар:М.М и прокурора: сложи за 

разглеждане адм. дело № 3 по описа за 2019 год., докладвано 

от съдията. 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

Жалбоподателят Л.М., редовно призован, не се явява. 

Представлява се от адв. М. с пълномощно по делото. 

Ответната Общинска служба по земеделие-Ковачевци, 

редовно призована, изпраща представител Л. Л. – директор на 

Дирекция АПФСДЧР с пълномощно от днес. 

Заинтересованата страна Л.М., редовно призован, се 

явява лично. 

Съдът докладва молба рег. № 5123/24.10.2019 г. от 

адв.М., с която моли да се има предвид следното: 

С жалбата, по която е образувано производството по 

делото е налице възражение и за нищожност на оспорения акт, 

който може без ограничение във времето да се релевира от 

заинтересованите страни, като в този смисъл в тази част 

подадената жалба е допустима. 

Моли да се има предвид, че обжалваното решение № 

16/20.08.2019 г. от ОСЗ-Ковачевци е получено от доверителя й 

Л.М. на 13.09.2019 г. с пощенски плик – писмо с известие за 

доставяне, копие от който е приложен към молбата. В тази 

връзка адв.М. е направила искане да се изиска от ОСЗ-

Ковачевци доказателство – известие за доставяне, от което ще 

е видно датата на която доверителят й е получил оспорения 

административен акт. Моли, в случай, че в административната 

преписка не се съдържат посочените доказателства,  да й бъде 

издадено съдебно удостоверение, което да й послужи пред 

Български пощи-клон с. Егълница, общ. Ковачевци за 

обстоятелството получавал ли е и кога Л.М. препоръчана 

пощенска пратка от ОСЗ-Ковачевци за месец септември 2019 г. 

Адв. М.: Не следва да се дава ход, тъй като след 

запознаване с административната преписка установих, че не е 

приложен оспорения отказ. Не са приложени доказателства и за 

начина за уведомяване на жалбоподателя. Административната 

преписка не е приложена в цялост, поради което моля да 
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задължите адм. орган да я приложи. В противен случай, моля 

да ми бъде издадено удостоверение с оглед установяване на 

обстоятелството, дали жалбата е подадена в законоустановения 

срок. 

Заинтересованата страна: Да се даде ход на делото. 

Г-жа Л.: Не са налице процесуални пречки за даване 

ход на делото, моля да се даде ход на делото. Моля да ми 

бъде дадена възможност в следващото съдебно заседание да 

приложим и обратната разписка.  

Адв.М.: Поддържам искането за издаване на съдебно 

удостоверение, което да ми послужи пред Български пощи клон 

с. Егълница. 

Предвид заявеното становище от страните и като 

съобрази, че към настоящия момент по делото липсват 

доказателства, от които да се направи извод,че жалбата е 

подадена в законоустановения срок, съдът намира, че ход на 

делото не следва да бъде даден и същото следва да се отложи 

за друга дата и час, като се предостави възможност на 

адм.наказващия орган до следващото съдебно заседание да 

ангажира доказателства, а именно обратна разписка, от която 

да е видно дали жалбата е подадена в срок, като наред с това 

следва да се уважи и искането на процесуалния представител 

на жалбоподателя за издаване на съдебно удостоверение, което 

да послужи пред Български пощи-клон с.Егълница, общ. 

Ковачевци. 

Така мотивиран, съдът 

ОПРЕДЕЛИ 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ОТЛАГА и насрочва делото за 02.12.2019 г. от 10.00 

ч., за която дата и час страните – редовно уведомени от 

днес, призовки няма да получават. 

Предоставя възможност на адм. наказващия орган до 

следващото съдебно заседание да ангажира доказателства, а 

именно обратна разписка, от която да те видно дали жалбата е 

подадена в срок. 

 ДА СЕ ИЗДАДЕ на жалбоподателя съдебно 

удостоверение, което да послужи пред Български пощи-клон 

с.Егълница, общ. Ковачевци, след таксуване. 

 

Заседанието се закри в 10.09 ч. 

Протоколът се изготви в с.з. 

 

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

                       СЕКРЕТАР: 

 


