
ПРОТОКОЛ 

 

Гр.Радомир,02.12.2019 г. 

 

Радомирският районен съд  в публично съдебно заседание на 

02.12.2019 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 уведомен, не се явява. 

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

Заинтересованата страна Л.М., редовно уведомен, се 

явява лично. 

Ответната Общинска служба по земеделие-Ковачевци, 

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

Дирекция АПФСДЧР, с пълномощно по делото. 

Адв. М.: Да се даде ход на делото 

Заинтересованата страна Л.М.: Да се даде ход на 

делото. 

Г-жа Л.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не е налице процесуална пречка за 

давене ход н  делото, поради което 

ОПРЕДЕЛИ 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и пристъпва към доклад на същото. 

Производството по делото е образувано по жалба на 

Л.А.М. против протоколно решение № 16/20.08.2019 г. на ОСЗ – 

Ковачевци, постановено по преписка с вх. № 838/24.01.1992 г. 

на ПК - Ковачевци. 

С определение от 08.10.2019 г. съдът е конституирал 

страните в производство като на основание чл.170, ал.2 АПК е 

указал на жалбоподателя, че следва да докаже, че са били 

налице фактическите основания за издаване на решение за 

възстановяване правото на собственост върху земеделски земи 

на наследниците на А.М.Д. 

Адв. М.: Поддържам жалбата. Представям удостоверение 

от началник станция Български пощи клон Егълница, от което е 

видно, че решението на ОСЗ-Ковачевци е връчено на доверителя 

ми на 13.09.2019 г., като обратната разписка е върната на 

същата дата и моля да приемете същото. 
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Г-жа Л.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете 

представената административна преписка. Представям известие 

за доставяне № ПС245000007Е3Н, от което е видно,че 

обжалваното решение е връчено на Л.А. Представям заверено 

копие от обжалваното решение.  

Заинтересованата страна: Да се приемат писмените 

доказателства. 

Съдът намира, че представените в днешното съдебно 

заседание писмени доказателства от процесуалните 

представители на жалбоподателя и административния орган 

следва да се приобщят към доказателствената съвкупност по 

делото, поради което 

ОПРЕДЕЛИ 

ПРИЕМА и  прилага към доказателствения материал по 

делото представените днес от процесуалните представители на 

жалбоподателя и административния орган писмени 

доказателства. 

Адв. М.: Нямам доказателствени искния. 

Г-жа Л.: Също. 

Заинтересованата страна: Нямам доказателствени 

искания. 

С оглед липсата на други доказателствени искания, 

съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради 

което 

ОПРЕДЕЛИ 

ОБЯВЯВА съдебното дирене  за приключено. 

Дава ход на устните състезания 

Адв. М.: Моля да уважите подадената жалба и да 

отмените обжалваното решение, като доводите си ще изложа в 

писмена защита. Жалбата е подробна, моля да присъдите 

направените разноски, за което представям списък. 

Г-жа Л.: Моля да оставите жалбата без уважение и 

потвърдите решение на ОСЗ Ковачевци. Съображения ще изложа в 

писмени бележки. Претендирам разноски по делото. 

Съдът счете делото за разяснено, поради което 

ОПРЕДЕЛИ 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключени и посочва, 

че ще се произнесе с решение в срок. 

Предоставя на страните едноседмичен срок, считано от 

днес за представяне на писмени защити по делото, с препис за 

ответната страна. 

Заседанието се закри в 10.08 ч. 

Протоколът се изготви в с.з. 

 

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

    СЕКРЕТАР: 


