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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
гр. Хасково, 15.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно  заседание  

проведено  на петнадесети септември две хиляди и девета година в състав:  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА 

 
при участието на секретаря: Й.П……......……………..……………….. 
и прокурора: ………………………………………………….…….………..… 
сложи за разглеждане адм. дело № 313 по описа за  2009 година……...… 
докладвано от  съдия Ива Байнова…....…………………………………..… 
на именното повикване в 10.00 часа  се явиха:………..……….………….. 
 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА П.Т.Б., редовно призована, се явява лично и с адв. Р., 

редовно упълномощен по делото от преди. 

 ОТВЕТНИКЪТ ОС ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” –Х., редовно призовани, не изпращат 

представител.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ М.Т.Н., Р.Х.Г., Д.С.К., Н.С.Г., Н.А.Г., Н.Р.Н., 

З.Н.Н. и Ж.П.В., редовно призовани, не се явяват и не се представляват. 

 Адв. Р. – 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. 

Адв. Р. – Поддържам жалбата. Да се приемат доказателствата, приложени към 

жалбата и представени с административната преписка, като оспорваме само 

удостоверение за наследници №1260/21.03.2008г., което е представила ответната страна 

и в което липсва моята доверителка като наследник и удостоверение за наследници 

№1734/16.05.2006г., което сме представили ние, но въпреки това го оспорваме. Поради 

наличието на два официални документа с различно съдържание ще се опитаме да 

установим кой е истинският. От различните общини издирвахме родствените връзки на 

лицата, посочени удостоверение №883/23.02.2007г. Съгласно указанията на ВАС 

следва да се продължи с изследване точно на това обстоятелство и да получим 

удостоверения за всички лица, понеже е крайно обременително за нас да ги събираме 

по частен път, затова помолихме съда да бъде по служебен, което молим и Вас. 

Оспорените две удостоверения желаем да бъдат обявени от съда за неистински в 

рамките на производството по оспорване на документ в административния процес.  

 Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото приложените към 

жалбата, към административната преписка и всички такива, събрани при предходното 

разглеждане на делото.  

Съдът намира за основателно искането по откриване на производство по 

оспорване и проверка истинността на удостоверения за наследници №1734/16.05.2006г. 

и №1260/21.03.2008г. 

 Водим от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 
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 ПРИЕМА като доказателства по делото: решение №36С/07.04.2006г.; незаверено 

копие от писмо до П.Б. изх.№821/02.05.2006г.; удостоверение за наследници 

№1734/16.05.2006г.; удостоверение за наследници №883/23.02.2007г.- 2броя; ръкописен 

списък с имена и ЕГН; пощенски плик с баркод 8100000317793; пощенски плик с 

баркод 8660000005237; незаверено копие от решение №36С, връчено на Д.Х.; 

незаверено копие от молба вх.821/19.04.2006г.; незаверено копие от молба 

вх.№690/30.03.2006г.; решение №9/27.02.2006г. на ХАС по гр.д.№901/2005г.; 

незаверено копие от удостоверение за наследници №131/12.01.2005г.- 3 листа; заверено 

копие от писмо до П.Б. изх.№821/02.05.2006г.; заявление от С.З. от 24.02.1992г.; 

удостоверение изх.№1804/03.12.1991г.; удостоверение за наследници №94а Н 

367/18.04.1992г.; удостоверение за наследници №1047/24.02.1992г.; удостоверение за 

наследници №743/19.02.1992г.; пощенски плик с баркод8630000042378; молба- 

декларация за наследници от Ж.П.В. от 20.03.2008г.- 2 листа; удостоверение за 

наследници №1288/28.04.2006г.; удостоверение за наследници №3930/28.04.2006г.-2 

листа; фотокопие от пощенски плик с баркод 8404000103102; удостоверение за 

съпруг/а и родство до първа степен № 2556/12.06.2008 г. на Ф.М.Д.; удостоверение за 

съпруг/а и родство до първа степен № 2551/11.06.2008 г. на Т.К.Д.; удостоверение за 

родствени връзки на лицето П.Т.Б. №113680/11.06.2008г.; удостоверение за наследници 

№2884/01.07.2008г.; молба – декларация за наследници от Д.Х.П. от 13.01.2005г.; молба 

– декларация за наследници от С.З.К.; товарителница №9292681; известие за доставяне 

с баркод 8630000087905; решение незаверено копие от договор за продажба на 

наследство от 18.01.2005г.; заверено копие от извадка от ръкописен списък; незаверено 

копие от болничен лист №1660542, издаден на 06.08.2008г.; товарителница №94-

4335885; решение №36С/07.04.2006г.; решение №36С/30.03.2006г.; протокол №36-

9/17.02.1993г. на ПК - Х.; решение №36-02/25.05.2000г.; на ПК – Х.; удостоверение 

№2765/07.03.1930г.- 3 листа; удостоверение №2767/07.03.1930г.; писмо от 

Министерство на Земеделието и горите до РС – Х.; препис – извлечение от протокол 

№32/14.04.2005г.; препис – извлечение от протокол №4/08.02.1951г.; съдебно 

удостоверение №4623/24.11.05г.; съдебно удостоверение №4624/24.11.05г.; съдебно 

удостоверение №4500/15.11.2005г.; писмо изх.№2113/16.11.2005г.; дубликат на 

решение №36-51/01.04.1998г.- 2 листа; дубликат на решение №36-36/16.08.2000г.; 

писмо изх.№94 Д-1203-1/07.12.05г.; писмо изх.№94 Д-1203-2/221.12.05г. 

 На основание чл.144 от АПК във вр. с чл.193 ал.2 от ГПК ОТКРИВА 

производство по оспорване и проверка истинността на удостоверения за наследници 

№1734/16.05.2006г. и №1260/21.03.2008г. 

Адв. Р. - Във връзка с откритите производства моля да се изискат от съответните 

общини данни за лицата, посочени в двете удостоверения, в които фигурираме като 

наследници, а именно №131/12.01.2005г. и №1047/24.02.1992г. Правя искане ОС “ЗГ” – 

Х. да представи доказателства за влизане в сила на решение №36С/30.03.2006г. на ОС 

“ЗГ” – Х., предхождащо оспореното решение №36С/07.04.2006г. на ОС “ЗГ” – Х. 

Нашата теза е, че ние не сме участвали в тези производства, поради което те не са 

влезли в сила. 

Съдът намира за основателно искането за изискване на данни от съответните 

общини за родствените връзки на лицата, включени в удостоверения за наследници, 

представени с жалбата, а именно №131/12.01.2005г. и №883/23.02.2007г.  

Съдът намира основателно искането за представяне на доказателства за 

влизането в сила на решение №36С/30.03.2006г. на ОС “ЗГ” – Х..  

Водим от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 
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ДА СЕ ИЗИСКАТ от съответните общини данни за родствени връзки на лицата, 

включени в удостоверения за наследници №131/12.01.2005г. и №883/23.02.2007г.  

ЗАДЪЛЖАВА ответника ОС “ЗГ” – Х. да представи за следващото съдебно 

заседание доказателства относно влизането в сила на решение №36С/30.03.2006г. на 

ОС “ЗГ” – Х. 

За изясняване на делото от фактическа страна ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 

22.10.2009г. от 10.00 часа, за която дата и час страните да се считат уведомени. 

 Заседанието приключи в 10.19 часа. 

 Протоколът се изготви на 15.09.2009 година. 

 

 

 

 СЪДИЯ:      Секретар: 

 

  

 

 

 

  


