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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  проведено  на двадесет и девети септември две хиляди 

и девета година в състав:  
 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА                                                     

                                          
 

При участието на секретаря: А.Л………………....…………...…………….… 

и прокурора: ..…………………………….…….…..…..сложи за разглеждане 

адм. дело № 343 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 

от съдия Петя ЖЕЛЕВА…....…….…………………..………………………… 

на именното повикване в 10.00 часа  се явиха:……………………………….. 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Н.Т.,  редовно призован, не се явява. За него се явява 

адв. П., редовно упълномощена по делото от днес. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Н.Т.,  редовно призован, не се явява. За него се явява 

адв. П., редовно упълномощена по делото от днес. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.Г.Т.,  редовно призована, не се явява. За нея се явява 

адв. П., редовно упълномощена по делото от днес. 

 ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА Х., редовно призован, се явява ст.юриск. 

С., редовно упълномощена по делото от днес. 

 По хода на делото: 

 Адв. П. – Да се даде ход на делото. 

 Ст.юриск. С. – Да се даде ход на делото. 

 Съдът намира, че няма 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. П. – От името на доверителите ми заявявам, че поддържам жалбата и 

направените в същата доказателствени искания. Да се приемат приложените по делото 

писмени доказателства.  

 Ст.юриск. С. – Оспорвам изцяло подадената жалба срещу заповед №1987/1995г. 

на Кмета на Община Х. Смятам, че твърденията в жалбата са неоснователни. 

Оспорвания административен акт е издавен при спазване на всички изисквания 

визирани в ЗАНН. По подробни съображения ще изложа в хода по същество. Относно 

доказателствата, моля с оглед изясняване на делото да изискате и приобщите към 

настоящия процес гр.дело №937/2005 година на РС – Х. и адм.дело №53/2008 година на 

ОС – Х. С решение №218/2009г. на ВКС е потвърдено решението на окръжния съд, 

респективно и на районния съд по гр.дело № 937/2005г., с което е отхвърлен иск по 

чл.108 от ЗОС за процесната част от имота, за която се твърди, че е незаконно отнета от 

Община Х. и присъединена към дере “К.”, а от друга страна ВАС с решение 

№13467/2008г. е потвърдил решението на ОС – Х. по адм.дело №53/2007г., с което е 

отхвърлена жалбата на Е.Т. срещу заповедта на изпълнителния директор на агенцията 

по геодезия, картография и кадастър, с която се одобрява кадастралната карта на гр.Х. 

през 2006г. досежно границите на собствения й имот и претендираната част от имота, 
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за която се твърди, че е отнета от Община Х. Да се приемат доказателствените искания 

направени с жалбата.  

 Адв. П. – Направените искания от страна на Община Х. считам, че посочените 

дела не установяват факти и обстоятелства, които са свързани с настоящия правен спор. 

Не възразявам делата да бъдат приложени като доказателства по делото. Считам обаче, 

че тук се касае за нещо съвсем друго, а именно за нищожен акт издаден от Община Х., 

който въобще не е бил предмет на горепосочените дела. Досието към акта за публична 

общинска собственост №883/24.10.2000г. на Община Х., което сме искали с жалбата да 

се изиска ми е необходимо, защото от него ще се види, че всички пунктове, които са 

изложени подробно в жалбата не съответстват на твърденията ни, че има непълноти и 

грешки и е нарушена процедурата по отстраняването им за въпросния имот. Там ще се 

види и на какво основание Община Х. е собственик на имота и била ли и към момента 

на издаване на обжалваната заповед страна по процедурата по попълване на непълноти 

и грешки в кадастралната основа. Точно на тази основа, ние атакуваме акта, че 

Общината не е била собственик към този момент, не е придобила собствеността върху 

имота, а в същото време представител на Общината, упълномощен или не е въпрос на 

изследване, се е подписвал като собственик или заинтересована страна, без да уведомят 

моите доверители. С актуалната скица на имот 77195.713.291 от Служба по кадастър Х. 

по действащия план, ние целим да установим същите обстоятелства, които са предмет 

на жалбата, но ние не можем да ги получим, тъй като моите доверители не са по 

смисъла на чл.27 от Закона за кадастъра страна, която може да получи тези данни и 

затова не им се предоставят нито актуална скица на този имот, нито скица по плана към 

1995 година, когато е извършено попълването на непълноти и грешки в кадастралния 

план.  

 Съдът като взе предвид доказателствените искания намира, че следва да приеме 

като доказателства по делото цялата преписка по издаване на оспорения 

административен акт – заповед №1987/1995г. на Кмета на Община Х., като намира 

всички други доказателствени искания направени в днешното съдебно заседание от 

пълномощниците на страните за неоснователни и неотносими към спора. Тъй като се 

претендира обявяване нищожност на заповед от 1995 година, доказателствените 

искания с които се цели да се установи незаконосъобразност на цитираната заповед са 

неотносими към настоящия спор, а исканията с които ответната страна се стреми да 

установи кой е собственик на недвижимия имот също са неотносими към 

административното производство.  

 Водим от това, съдът  

     О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИЕМА като доказателства по делото цялата административна преписка по 

издаване на оспорения административен акт, а именно: заповед №1987/10.11.1995г.; 

удостоверение №40/23.09.2003г.; нотариален акт за собственост на недвижим имот 

придобит по давност том І, дело №186/1962г.; нотариален акт за собственост на 

недвижим имот придобит по давност № 70, том ІІ, дело №851/1966г.; нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот № 12, том І, дело № 45/1966г.; нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот № 57, том ІІ, дело № 472/1968г.; нотариален акт 

за продажба на недвижим имот срещу задължение за гледане № 65, том І, дело № 

136/1972г.; нотариален акт за дарение на недвижим имот № 95, том ХХ, дело № 

6661/1997г.; нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 124, том ІІ, 

дело № 651/1997г.; писмо № 94 Г-231-1/25.03.2008г.; писмо № 94 Г-231-1/19.03.2008г.; 

нотариален акт за собственост на придобит имот по Закона за реда на прехвърляне на 

вещни права върху някой недвижими имоти № 25, том І, дело № 48/1965г.; нотариален 

акт за собственост на придобит имот по Закона за реда на прехвърляне на вещни права 

върху някой недвижими имоти № 40, том І, дело № 80/1965г.; нотариален акт за 

прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка № 97, том VІІІ дело № 
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2193/1993г.; нотариален акт за учредяване на суперфиция № 108, том ІІ, дело № 

505/1965г.; удостоверение за наследници № 000065/08.01.2008г.; акт №883/24.10.2000г.; 

договор за покупко-продажба на недвижим имот частна собственост по реда на глава 

ІІІ от ЗОС от 18.07.2002г.; констативен акт за непълноти и грешки в одобрен 

кадастрален план от 03.10.1995г.; становище от 24.04.2004г.; скици- 2 бр. 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на страните да се приемат допълнителни 

писмени доказателства.  

 Адв. П. – Нямам други доказателствени искания. 

 Ст.юриск. С. - Нямам други доказателствени искания. 

 Съдът като взе предвид, че страните не 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 :  

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.  

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

 Адв. П. – Уважаема госпожо председател, от името на моите доверители моля да 

уважите подадената жалба по подробно изложените съображения в нея. От 

доказателствата по делото считам, че се изяснява, че е на лице нарушение на 

процедурата по попълване на кадастралната основа. Акта не е съставен по реда на чл. 

86, ал.2 от действащия правилник за приложение на закона за териториалното и 

селищно устройство. В заповедта не е посочено основанието на който се изготвя акта. 

Нарушена е процедурата по отстраняване на непълноти и грешки уредена в чл.86, която 

постановява установяване на непълнотите и грешките да се извършва в присъствието 

на собствениците и на всички заинтересовани страни, които трябва да подпишат 

констативния акт. Моите доверители са заинтересована страна, но въобще не са били 

уведомени каква молба е постъпила и как е извършена процедурата. Като единствена 

заинтересована страна, видно от констативния акт, който ние сме представили, е 

посочена единствено Община Х., която никога към тоя момент не е била собственик 

дори и на съседен имот и съответно въобще не е имала никакво основание да бъде 

призовавана като заинтересована страна. В тази насока моите доверители са приложили 

нотариални актове на съседни имоти от които безспорно и категорично се установява 

кои са границите към този момент. В заповедта не е посочено в разрез с изискванията 

на чл.15, ал.2 и ал. 3 правните и фактически основания за издаване на акта. Тя е 

издадена в несъответствие с правните норми на ЗТСУ и действащи към момента и 

съществени правила на административното производство, като тези правила са описани 

подробно в заповедта. Отделно е, че в самата заповед е нарушено императивното 

изискване на действащия чл.15, ал. 2, т.5 от ЗАП, защото не е посочено пред кой орган 

подлежи на обжалване заповедта и в какъв срок, който недостатък съвсем не е 

несъществен, поради което и по подробно изложените съображения в жалбата считам, 

че същата е основателна и моля да я уважите и да присъдите на доверителите ми 

направените разноски по делото.  

 Ст.юриск. С. – Госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата за обявяване на 

нищожност на процесната заповед №1987/1995г. на Кмета на Община Х. Смятам, че 

същата е законосъобразна и не са налице предпоставките за обявяване на нейната 

нищожност. 

 Решението ще бъде постановено в законоустановения срок. 

 Заседанието приключи в 10.12 часа. 

 Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 


