
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 01.12.2009 година 

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

заседание на първи декември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 

                             Членове:         
        

При участието на секретаря М. Ч. ..………..…………………………..…… 

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

сложи за разглеждане адм.дело № 343 по описа за 2009 година .…………......….……..     

докладвано от Съдия Петя Желева  .……....……….……………...…………………….. 

на именното повикване в 10.44 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Г. Н. Т., К. Н. Т.и Е. Г.Т., уведомени от предходно 

съдебно заседание, не се явяват. За тях се явява адв.П., редовно упълномощена от преди.  

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА Х., редовно уведомен от предходно съдебно 

заседание не се явява и не изпраща представител.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б. Д. М., редовно призован не се явява. За него 

се явява адв.В., редовно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П. В., нередовно призован. По делото са 

налице данни, че лицето е починало, видно от удостоверение за наследници 

№000476/12.02.2009г., като данни за адресите за призоваване на наследниците му не са 

представени по делото, поради което същите не са конституирани и не се явяват за 

днешното съдебно заседание.  

По хода на делото:  

Адв.П. – Моля да се даде ход на делото.  

Адв.В.- Преди даване ход на делото, моля да конституиране като заинтересовани 

страни по делото, наследниците на И. П. В., а именно Р. М. В. – съпруга и М. И. К. 

дъщеря, за които се явявам редовно упълномощена и заявявам, че не възразявам от тяхно 

име за нередовното им призоваване, като те са известени за спора.  На второ място ще 

моля като заинтересована страна да конституирате и Д. Б. М., за която има данни, че към 

датата на издаване на обжалваната заповед,  също е собственик на попълнения имот, за 

което е представен нотариален акт от 1993 г., който е приет като доказателства по 

делото. Така, че  считам, че Д. М. също се явява заинтересовано лице и следва да участва 

в този процес. Моето пълномощно е и за Д. М., така, че ако прецените за основателно 

конституирането й като заинтересована страна по делото, заявявам, че също не 

възразявам срещу нередовното й призоваване и тя е уведомена и запозната с предмета на 

делото. На трето място, след като конституирате заинтересованите страни, съгласно 

доводите които изложих, ще моля да оставите без разглеждане подадената  жалба,  като 

недопустима и прекратите производството по делото, без да давате ход на това 

производство. Ще изложа доводи за недопустимост на подадената жалба: 

 На първо място, считам жалбата за недопустима, поради липса на правени 

интерес. Обосновавам този довод с факта, че обжалваната заповед се отнася само за имот  

пл.№5325 в кв.12 по плана на гр. Х. към 1995г.,  който имот не е собственост на 

жалбоподателите. Или обжалваната заповед по никакъв начин  не засяга имота 

собственост на жалбоподателите, който към този момент 1995г. има пл.№5324. Ако се 

приеме, че тази заповед е засягала имота на жалбоподателите това е спор за материално 

право, но не и административен спор, поради което правилно обжалваната заповед не е 

съобщавана на жалбоподателите, те не са участвали в административното производство и 

не касае техните интереси. Този довод според мен е достатъчен, за да прекратите 

производството по делото.  



На второ място, липсата на правен интерес обосновавам и с факта, че 

прогласяването на  нищожността на процесната заповед по-никакъв начин няма да се 

отрази в материалната сфера на жалбоподателите. Няма да промени правата им на 

собственост, ето защо те нямат интерес да атакуват тази заповед. В основата на това 

административно производство, отново стой спор за собственост или видно от 

многобройните обстоятелства изложени в жалбата и допълнителните молби става място, 

че жалбоподателите считат, че през 1995г. е следвало да се попълни  кадастралната 

основа на техния имот,  а не на съседния имот, както е станало. Съответно те считат, че 

2000 година  те е следвало да продадат на Община Х., попълнения имот и съответно той 

да влезе в акт за общинска собственост, който Вие представен. Но  ако това е така, 

отново се очертава спор за собственост, който е решен  по гр. дело № 937/2005г. по описа 

на  ХРС,  образувано по иск на жалбоподателката Т., която е правоприемник на другите 

двама жалбоподателя, срещу Община Х., и видно от мотивите на влязлото в сила 

решение по този спор, отново предмет е една овощна градина от около 500 кв.м, която 

ищцата е считала, че без основание се владее от Община Х.. Това е видно от мотивите на 

влязлото в сила решение, но този спор е приключил със сила на присъдено нещо, като 

ищцата не е успяла да докаже собственически права срещу Община Х., която се е 

собственик и на този имот. Така,  че прогласяването нищожността на процесната 

заповед, няма да промени по-никакъв начин материалните права на Е. Т..   

В тази връзка следва да се отбележи и влязлото в сила решение по адм. спор 

№53/2007г., в който спор Е. Т. за пореден път се опитва да докаже собственически права,  

обжалвайки одобрената кадастрална карта на гр. Х. от 2006г. и твърдейки, че неправилно  

имотът й е заснет, съответно при липсата на тези 500 кв.м овощна градина, подробно 

описани пред Вас.  Този спор също е приключил с отхвърляне на жалбата на Е. Т.. Или в 

това производство тя е реализирала за последен път възможността си да атакува 

заповедта от 1995 година, тъй като с влизане в сила на кадастралната карта, вече тази 

заповед предварително е отпаднала като действие и оттук нататък, следва и може да бъде 

атакувана само новата кадастрална карта. Спорът е  приключил. 

Ако приемете тези доводи за липса на заинтересованост от страна на 

жалбоподателите и за подмяна на този спор, настоящия се за материално право, следва да 

прекратите производството по делото.  

И не са последно място, според мен жалбата е недопустима и на друго основание, 

подробните доводи които са изложили в нея, не касаят нищожност на един 

административен акт, а неговата незаконосъобразност. Или отново имаме подмяна на 

правни понятия, което е недопустимо в настоящото производство. Ако прекратите 

производството по делото, ще моля да  присъдите разноски.  

В подкрепа на всичко това, представям решенията по делата, които цитирах, 

представям Ви ги, за да ви убедя в липсата на правен интерес. Представям Ви и решение 

на ВАС по спора, по адм. дело №53/2007г., като в мотивите на същото ясно какъв е бил 

спорът, какво се обжалва и съответно доказва според мен, доводите които Ви изложих. В 

предходното съдебно  заседание, сте отказали изискването на тези дела, поискани от 

юрисконсулта на Община Х.,  като сте преценили, че решаването на този спор не зависи 

от изхода на вече приключилите дела. Аз Ви представям решенията в друг аспект, за да 

Ви убедя за липсата на правен интерес и недопустимост. Поради това, моля да ги 

приемете.  

Адв.П. -  На първо място, считам, че трябва да се конституират като 

заинтересовани страни по делото, посочените от адв.В. лица на база на представеното от 

нея удостоверение за наследници. Второ по отношение на направените за възражение за 

липсата на правен интерес, считам, че по делото са представени достатъчно 

доказателства, които обосновават   правния интерес, като има и  молби в тази насока, 

които обосноват правния интерес за водене на настоящото дело.  Не може в настоящия 

процес да се говори за сила присъдено нещо. По представените днес от адв. В. съдебни 

решения и да се обоснова връзката между тях и правния интерес, тъй като от тези 

решения е видно, че страните не са едни и същи и да се навяват доводи, че моята 

доверителка Е. Т. е идентична с другите двама жалбоподатели не е правилно.  Също така 



считам, че съдът не може да прекрати делото на основание, направените днешното 

съдебно заседание твърдения, че не е налице нищтожност на обжалваната заповед, а 

незаконосъобразност, поради което се цели да се посочи, че срока за това обжалване е 

преклузивен,  докато при нищожните административни актове такъв срок в закона няма. 

Доказателствата по това наше твърдение се съдържат във всички доводи, които са 

изложени в жалбата. Освен това считам, че това което се твърди по отношение на 

кадастралната карта и кадастралния регистър, след влизането им в сила  и решението по 

адм. спор №53/2007 г., нямат нищо общо с настоящия процес, тъй като касае съвсем друг 

въпрос от кадастралната карта и кадастралния регистър. На после място, считам, че 

съдът не може да прекрати делото, а следва да се произнесе относно допустимостта и 

основателността на подадената жалба, със съдебното решение.  

По така направените искания, съдът намира, че следва да конституира като 

заинтересовани страни по делото Р. М. В., М. И. К. и Д. Б. М.. По отношение на искането 

за прекратяване на производството по делото, поради недопустимост на жалбата, съдът 

намира същото за неоснователно, като намира, че за оспорващите е налице правен 

интерес за оспорването.   

Водим от това, съдът 

  О П Р Е Д Е Л И: 

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни по делото  Р. М. В., М. И. К. и Д. Б. 

М. представлявани от адв.В., с приложено по делото пълномощно.  

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за прекратяване на делото, поради 

недопустимост на жалбата.  

С оглед становището на съда, че не следва да се прекратява производството по 

делото,  съдът счита, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което  

  О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

Адв.П. – По отношение на представените в днешното съдебно заседание писмени 

доказателства, заявявам, че поддържам заявеното от мен в предходно съдебно заседание,  

да не се приемат, тъй като нямат връзка с делото, както и на посоченото днес основание, 

за което се  представят.  

Съдът счита, че представените решения са относими към спора и следва да ги 

приеме като доказателства по делото. В предходното съдебно заседание, съдът отказа да 

изиска и приложи като доказателства целите съдебни дела, със съдържащите се в тях 

писмени доказателства,  но намира, че решенията са относими към спора. 

Водим от това, съдът  

  О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА като доказателства по делото: решение №145/15.05.2007г., постановено 

по гр. дело №937/2005г. по описа на ХРС,  решение №353/20.11.2007г., постановено по В 

гр. дело №462/2007г. по описа на ХОС,  решение №218/26.05.2009г., постановено по гр. 

дело №869/2008г. по описа на ВКС и решение №13467/08.12.2008г., постановено по адм.. 

дело №8133/2008г. по описа на ВАС.  

Адв.П. – Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам делото за 

изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

Адв.В. - Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам делото за 

изяснено от фактическа страна. Да се приключи. 

Съдът като взе предвид, че не се 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: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

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

уважите жалбата по подробно изложените в нея съображения. Считам, че са налице 

основания за отмяна на заповедта. Моля да ми дадете възможност да изложа подробни 

съображения в писмен вид, като поддържам казаното от мен в първото съдебно 

заседание, в което беше даден ход по същество. Моля да ми бъдат присъдени 

направените по делото разноски.  



Адв.В. -  Моля да оставите без уважение подадената жалба. Поддържам доводите, 

които изложих за недопустимост на жалбата, които изложих преди даване ход на делото 

и които няма да повтарям. На второ място, моля да приемете, че всички оплаквания, 

които се съдържат в подадената жалба, не касаят нищността  на едни административен 

акт, който въпрос е въпрос по основателността на подадената жалба. Съдебната практика 

години наред е категорична, че нищожността на едни административен акт, означава 

няколко конкретни хипотези, а именно:  

На първо място, следва този административен акт да не е издаден от компетентен 

орган или пък да е извън сферата на правомощията на даден административен орган. В 

конкретния случай атакуваната заповед е издадена от Кмета на община Х., който е 

компетентен на основание визираните текстове на ЗТСУ /отм./ да извърши попълване на 

кадастралната основа. На второ място, за да е налице нищожност трябва съответния 

административен акт да страда от сериозна материална незаконосъобразност, което ще 

рече че не би могъл да бъде подведен под никаква законова норма. В конкретния случай 

заповедта е  издадена на годно правно основание чл. 32, ал.1 т.2 от ЗТСУ. Така, че по 

никакъв начин не може да съзрете такава материална незаконосъобразност, която да 

доведе до нищожност на административния акт. Другите предпоставки само ще ги 

нахвърлям, това е когато този административен акт противоречи на по висше стоящ 

административен акт, когато налага извършването на престъпление, когато изцяло е     

лишен от законова опора, но аз вече развих доводи в тази насока или изправени сме при 

нищожността, при пълна липса на условията /предпоставките/ визирани в хипотезата на  

приложимата материална норма. Така, че в конкретния случай нито една от тези 

хипотези не могат да бъдат съзряни, нито  в жалбата, нито в самия административен акт, 

за който съдът трябва служебно да направи проверка във връзка с твърдяната 

нищожност. Всички оплаквания в жалбата касаят процедурата по издаване на акта, 

уведомяването на заинтересовани лица, верността на констатациите на съответния 

констативен акт за попълване на кадастралната основа и подобни доводи, които 

определено могат да бъдат обсъждани от съда, само ако тази заповед се обжалва като 

незаконосъобразна.  Ще повторя един от доводите, който изложих със заповедта с която 

е одобрена новата кадастрална карта през 2006г., считам, че е отпаднало действието на  

обжалваната заповед или още един аргумент, който  касае допустимостта на жалбата, но 

би могъл и да се обсъжда и в претенциите за нейната нищожност. Ще моля да бъдат 

присъдени на доверителите ми деловодните разноски.   

Съдът ще обяви решението си в законния срок.  

 Заседанието приключи в 11.07 часа.  

 Протоколът се изготви на 01.12.2009 г. 

 

 

СЪДИЯ:        Секретар:  

 

 


