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П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 29.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд  …………….…………     в публично съдебно заседание 

на двадесет и девети септември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

 
               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРЕМЕНА-КОСТОВА ГРОЗЕВА 
                     Членове:         
 

             

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

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

сложи за разглеждане адм.дело № 266 по описа за 2009 година  …….…………......….……....     

докладвано от съдия  Кр.КОСТОВА-ГРОЗЕВА  ….…...……….……………...……………….. 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ А. Е. М., А. И. Т., Х. Г. Т., В. А. К., А. Я. А., Е. 

А. А., Г. П. Г., М. И. Г. и И. Г. М., редовно призовани, не се явяват. За същите се явява адв.С. 

П., надлежно упълномощен с пълномощно представено днес. 

ЗА ОТВЕТНИКА по жалбата РДНСК – Х., редовно призовани, се явява 

Мл.юрисконсулт К. Х., надлежно упълномощена с пълномощно представено днес. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА страна В. А. И., редовно призована, не се явява. 

За нея се явява адв.М. Г., надлежно упълномощена с пълномощно представено днес. 

АДВ.П. – Ход на делото. 

ЮРК.Х. – Аз моля, ход на делото да не се дава и производството по 

делото прекратено, поради недопустимост на жалбата като съображенията ми за това са 

следните: 

Считам, че съгласно разпоредбата на чл.214, т.3 от ЗУТ индивидуални 

административни актове по смисъла на този закон са само актовете за спиране, за забрана  на 

ползване и за премахване на незаконни строежи. Мястото на разпоредбата в текста на чл.214 

от ЗУТ, изчерпателното изброяване на актовете, сочени от закона като индивидуални 

административни такива налага извода, че отказите за спиране, за забрана ползване и 

премахване на незаконни строежи не представляват подлежащи на обжалване по реда на 

чл.215 от ЗУТ актове. В тази насока е и практиката на ВАС на РБългария по напълно 

идентични казуси, с оглед на което искам да цитирам - Определение №1487 от 12.02.2007 г. 

по адм.дело №82/2007 г. на ІІ-ро отделение на ВАС на РБългария, Определение №782 от 

24.01.2007 г. по адм.дело №37012/2007 г. на ІІ-ро отделение на ВАС на РБългария, а също и 

Определение №6535 от 19.05.2009 г. по адм.дело №1579/2009 г. на ІІ-ро отделение на ВАС 

при РБългария. Предвид изложеното считам, че не е налице годен за обжалване индивидуален 

административен акт, а липсата на такъв води до недопустимост на производството, с оглед 

на което моля, производството по делото да бъде прекратено 

АДВ.Г. – Аз смятам, че действително жалбата се явява недопустима и в 

този смисъл искането, направено от ответната страна се явява основателно. Наистина не е 

налице индивидуален административен акт по смисъла на закона, който да бъде представен на 

съдебен контрол и този извод се налага от категоричната практика на ВАС на РБългария по 

този въпрос. Аз ще цитирам абсолютно идентично Определение на ВАС с  №5579 от 

14.05.2008 г. по адм.дело №5782/2008 г. на  ІІ-ро отделение на ВАС на РБългария, с което 

определение ВАС приема, че законосъобразно е оставена в сила заповед за прекратяване на 

административна преписка, образувана за премахване на незаконен строеж, като ВАС е приел, 

че разпоредбата на чл.214 от ЗУТ изключва този вид актове от приложеното поле и обхвата на 
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индивидуалните административни актове, подлежащи на контрол по реда на АПК. Моля, да 

оставите без разглеждане жалбата и прекратите производството по настоящото дело.  

АДВ.П. – Уважаема г-жо съдия, считам за неоснователни исканията на 

ответната страна по следните съображения: 

Считам, че така оформена заповедта на Началник РДНСК, е лишена от 

правно основание единствено считайки, че жалбата е нищожна, тъй като Началника на този 

административен орган няма такива правомощия. Законодателят в разпоредбата на чл.222 от 

ЗУТ, точно е очертал точно и ясно неговите правомощия и в неговите правомощия не влиза 

това за прекратяване на административната преписката и защо? Защото нашия законодател 

материализирайки своята воля в ЗУТ е създал един режим на нетърпимост към незаконните 

строежи и този режим на нетърпимост, който е създал законодателя особено след 

последвалата реформа в ЗУТ през 2003 г., този режим не дава възможност на законодателя да 

даде правомощия на Началника на РДНСК, този контролен орган, който трябва да следи за 

спазване на законодателството в сферата на благоустройството да прекратява такива 

производства.  

Второто, което искам да подчертая, не знам, какви са тези казуси, за 

които се казва, че са напълно идентични, но ние тук имаме влязло в сила съдебно решение. В 

крайна смета този Началник на РДНСК е длъжен да изпълнява това съдебното решение и то е 

категорично. Този обект е незаконно построен и трябва да се премахне. Това, че някакъв си 

конструктор без да направи съответните изчисления е дал едно конструктивно становище, 

това не може да обоснове издаването на тази заповед, затова, защото тази заповед и тези 

възражения, че това е конструктивно невъзможно да се премахне, това е следвало да се 

направи в административното производство, когато се  е гледало делото за премахването на 

този строеж. В този смисъл считам, че тази заповед се явява индивидуален административен 

акт, тъй като се явява като продължение на един съдебен процес и ако Вие прекратите 

производството по настоящото дело, тази заповед обезсмисля съдебния процес изцяло, както 

и съществуването на ЗУТ в частта му за незаконното строителство, за сезиране на един съд, на 

ВАС и продължаването му в този дълъг период, накрая всичко това се обезсмисля с една 

заповед на Началника на РДНСК. Това ли е действителната воля на законодателя. Не е това 

действителната воля на законодателя и ако Началника на РДНСК е решил да направи това, то 

е следвало да стане по друг начин, може би, чрез техническа експертиза, която да види 

съотносимостта на тези колони, да се види как е изпълнен този строеж и тогава ще се изяснят 

нещата.  

АДВ.Г. – Пълномощникът на жалбоподателите в настоящото 

производство е много добре запознат с практиката, която цитираме, тъй като лично е участвал 

в по едно от делата и това е адм.дело № 82/2007 г. по описа на ВАС. Той знае наложената 

практика в тази насока. Затова казвам, че казусите са идентични, да и целта на законодателя  е 

наистина да има ефект от действията на държавата по констатиране, съответно премахване на 

незаконни строежи, но когато премахването би довело до по-големи вреди отколкото 

запазването на един незаконен строеж, тогава вече право на Началника на РДНСК е да 

прецени дали това, макар и незаконно строителство би могло да бъде запазено и това право е 

наложено и от закона и от практиката, която тълкува закона в тази посока. 

АДВ.П. – Това адм.дело, което беше цитирано от пълномощника на 

заинтересованата страна и за което бе казано, че в него аз съм взел участие, то нямаше влязъл 

в сила съдебен акт за премахване на строеж. Ние трябва да разграничаваме това и затова 

казвам, че не знам дали са идентични, тъй като тук се посочват само определенията на ВАС на 

РБългария, но не се цитират делата на каква фаза са били, а ние сме в една специфична фаза 

на влязъл в сила съдебен акт за премахване на строеж. Второ, не може Началника на РДНСК 

априори да преценя дали този обект може да бъде премахнат или не. 

Съдът, с оглед  направените в днешното съдебно заседание от 

процесуалните представители на ответника по жалбата РДНСК – Х. и заинтересованата 
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страна В. А. И., възражения за недопустимост на жалбата в настоящото производство, намира 

за основателни същите по следните аргументи: 

Чл.214 от ЗУТ в т.3 от същия посочва, кои актове са индивидуални 

административни актове относно незаконните строежи, а именно за спиране, за забрана на 

ползване и премахване на същите. По аргумент на чл.215, ал.1 от ЗУТ, тези административни 

актове, както и отказите да бъдат издадени такива актове подлежат на обжалване пред съда в 

определения в ал.4, 14-дневен срок. Хипотезата на прекратяване на административното 

производство каквото е тук не води до извод за издаден отказ от издаване на акт по смисъла 

на чл.215, във вр.чл.214, т.3 от ЗУТ. Ето защо настоящия съдебен състав намира, че Заповед 

№ДК-02-Х-9/20.03.2009 г. на Началник РДНСК – Х., с която се прекратява образуваното 

административно производство по реда на чл.225, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконен 

строеж, не представлява индивидуален административен акт подлежащ на оспорване по реда 

на АПК, каквато хипотеза е чл.159, т.1 от АПК, предвид на което е налице основание за 

оставяне без разглеждане на жалбата на А. Е. М., А. И. Т., Х. Г. Т., В. А. К., А. Я. А., Е. А. А., 

Г. П. Г., М. И. Г. и И. Г. М. и прекратяване на настоящото производство по адм.дело                          

№ 266/2009 г. по описа на съда. 

Водим от това, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А. Е. М., А. И. Т., Х. Г. Т., В. А. К., 

А. Я. А., Е. А. А., Г. П. Г., М. И. Г. и И. Г. М., всички от гр.Д., ул.”хххх”бл.хх. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 266/2009 г. по описа на 

Административен съд – Хасково. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на 

РБългария в 7-дневен срок, считано от днес. 

АДВ.Г. – Уважаема г-жо съдия, с оглед Вашето определение за оставяне 

без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по настоящото адм.дело                      

№ 266/2009 г. по описа на съда, моля да присъдите на доверителката ми направените разноски 

за явяване в съдебно заседание в размер на адвокатското възнаграждение. 

Съдът, с оглед представения от адв.М. Г. - пълномощник на 

заинтересованата страна В. А. И., Договор за правна защита и съдействие и резултата 

постановен с определението на съда в днешното съдебно заседание, намира искането за 

основателно и доказано, тъй като договорената сума в размер от 250/двеста и петдесет/лева е 

посочена като платена в брой от упълномощителя В. А. И. 

Водим от това, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

ОСЪЖДА жалбоподателите А. Е. М. с ЕГН:хххх от гр.Д., ул.” хххх”бл.х, 

ап.х; А. И. Т. с ЕГН:хххх от гр.Д., ул.” хххх”бл.х, ап.х; Х. Г. Т. с ЕГН: хххх от гр.Д., 

ул.”ххх”бл.х ап.х ; В. А. К. с ЕГН: хххх от гр.Д., ул.”хххх”бл.х, ап.х; А. Я. А. с ЕГН: хххх от 

гр.Д., ул.” хххх”бл.х, ап.х, Е. А. А. с ЕГН: хххх от гр.Д., ул.” хххх”бл.х, ап.х; Г. П. Г. с ЕГН: 

хххх от гр.Д., ул.” хххх”бл.х, ап.х, М. И. Г. с ЕГН: хххх от гр.Д., ул.” хххх”бл.х, ап.х и И. Г. М. 

с ЕГН: хххх от гр.Д., ул.” хххх”бл.х, ап.х, да заплатят солидарно сумата от 250/двеста и 

петдесет/лева на заинтересованата страна  В. А. И. с ЕГН: хххх от гр.Д., ул.”Е. П.”№х. 

Определението на съда в тази му част подлежи на обжалване в 7-дневен 

срок пред Административен съд - Хасково с частна жалба, считано от днес. 

Заседанието приключи в 10.16 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

СЪДИЯ:     Секретар: 

 


