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 Решение № 60484

Номер 60484 Година 10.08.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 10.07 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Райна Русева

Гражданско I инстанция дело

номер 20205440100064 по описа за 2020 година

    за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производството по делото е образувано по жалба на Х. С. К.  срещу отказа на кмета на О. С., 
обективиран в писмо изх.№УТ-002436/17.12.2019г. за издаване на скица и удостоверение по чл.13, ал.
4 и 5 от ППЗСПЗЗ за поземлен имот с идентификатор №*** по помощен кадастрален план  за м.”***” 
по т.5 от решението по чл.18ж от ППЗСПЗЗ.
    Жалбоподателят излага доводи, че тези документи са необходими пред ОСЗ за издаване на 
окончателно решение  по преписка  №3823 от 16.04.1992г. Пр3ед Общинската администрация са 
представени писмени документи  и помощен кадастрален план  за установяване на възстановими на 
място  раници на претендирания имот. Отказът на кмета на Общината е незаконосъобразен, не е 
мотивиран и в противоречие с материално правните разпоредби на закона- чл.11 – чл.13а от 
ППЗСПЗЗ. Иска се отказът да бъде отменен  с указания за задължителното прилагане на закона и се 
задължи да издаде заявените документи.
    В съдебно заседание жалбата се поддържа от процесуалния представител на жалбоподателя – 
адв.М..
  Жалбата се оспорва чрез процесуалните предствители на О. С.- юриск.Д. и юриск.В..
     Съдът, като взе предвид изложеното в жалбата, становищата на страните, и като обсъди 
събраните по делото писмени доказателства, заключението по назначената съдебно- техническа 
експертиза, намира жалбата за основателна по следните съображения:
       С обжалвания  отказ  на кмета на О. С. във връзка със заявление с Вх.№УТ002436/2.11.2019г. се 
сочи, че няма приет  и съответно влязъл в сила помощен план  за поземлен имот с идентификатор  
**** по кадастралната карта на Г. кв.У., одобрена със заповед №300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК- 
София и след приемането на такъв и влизането му в сила ще бъдат издадени поисканите скица и 
удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ.
 Съгласно заключението по назначената съдебно- техническа експертиза помощният кадастрален 
план е изработен от лицензиран геодезист. Взети са данни от О. С. и от Агенция по кадастър С., 
съвместени са стар план, кадастрална карта и действаща към момента регулация, имотът е заснет на 
място и е посочен в помощния план с граници, площ, съседи и собственик, има подписани протоколи 
от съседи, има запис в емлячния регистър, има посочена позиция 5. 
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При извършената проверка в О. С. вещото .вещото лице е констатирало, че районът на процесният 
имот е заснет с плана на града от 1980 год.
  В предходните планове на града - от 1934 год. и 1965 год. за района няма кадастрално попълване.
  При извършения на място оглед вещото лице по СТЕ е установило,, че върху целия имот е 
извършено строителство - част от Път II-86-Главна пътна комуникация - Г.С. - улична регулация и 
изолационно озеленяване, съгласно одобрен с Решение №184/12.05.2016 год. на Общински съвет С. 
Изменение на ПУП-ПР на Г. кв.Райково и кв.Устово за обект „Път II-86-Главна пътна комуникация - Г. 
с обхват, включващ квартали ****", обявено в ДВ бр.43/07.06.2016 год. и влязло в сила на 22.06.2016 
год.
  Процесният имот по Помощния план е с кад.№ *** и е част от имот ***.
  Имот пл.№***по Помощния план е индивидуализиран с площ и граници. Площта е 1064 кв.м., при 
граници: изток - О. С., запад н-ци на А. К. М. и н-ци на Н. С. М., север - полски път на О. С. и юг - н-ци 
на Г. С. К. и н-ци на И. Т. М..
  Към момента, в кадастралната карта имотът не е отразен - той попада в имоти с идентификатори ** 
и *** - част от Път II-86-Главна пътна комуникация - Г.С. - улична регулация и изолационно 
озеленяване.
  Според заключението по СТЕ представеният пред Общинска администрация помощен кадастрален 
план отговаря на изискванията на чл.13а ППЗСПЗЗ и Заповед РД-02-14-461/26.08.2003 год. на МРРБ.
Преди образуване на ТКЗС няма изготвени кадастрални, комасационни, земеустройствени, или други 
планове на територията, в която попада имота и имотът не е отразен в единственият план на Г.С. от 
този период, а именно планът от 1934 год.
  Тъй като имотът не е заснет в никакъв план до 1980 год., то няма как да се отрази неговото 
регулационно положение.
  Процесният имот е индивидуализиран с Помощния кадастрален план, с проектен номер 459 и площ 
1064 кв.м.
  Към момента имотът изцяло е засегнат от застрояването на магистралата - пътни платна, подпорни 
стени и изолационно озеленяване. Няма свободна площ.
  Позициите, по които са възстановени бившите земеделски земи на н-ци на собствениците на 
съседните имоти на имот с проектен №** са записани в местност „**”. В Емлячния регистър и в 
Решението по чл.18 ж на н-ци на М.К.а има само един имот, записан в тази местност. Съседите са 
потвърдили, че процесния имот е на н-ци на М.К..
   Вещото лице по СТЕ прави извод поради изложеното,  че процесният имот с проектен №459 по 
помощния кадастрален план и площ *** кв.м. е идентичен с имота по Решение по 18 ж №3823 А/13.
08.1993 год. на ОСЗ за позиция №5, местност „**”.
    Предвид така установеното със заключението по СТЕ съдът намира, че жалбата подлежи на 
уважаване.
  Именно в производството пред административния орган на жалбоподателя  следва да се издадат  
скица и удостоверение. Това е така, защото без издаването им  не може да приключи започналата 
процедура по възстановяване правото на собственост пред ОСЗ- С., - за възстановяване или отказ. 
Видно, както сочи и вещото лице за имота в м.”**” има решение, с което се признават правата за 0,200 
дка ниви, заявени като наследствени на Й. М.. 
За да се завърши производството по възстановяване на правото на собственост за процесния имот, 
за който е признато право на възстановяване, е необходимо 5
издаването на посочените скица и удостоверение. Без тях собственикът е лишен от възможността да 
защити правата си.
    Неоснователни се явяват възраженията на ответната страна за наличието на спор. Без да 
приключи производството  по възстановяване на собствеността жалбоподателят и останалите 
наследници   не могат да се легитимират като собственици и не могат да заявят правата си в 
евентуално съдебно производство при спор за собственост.
    Следва да се посочи, че в производството по издаване на скица и удостоверение по чл.13 от 
ЗСПЗЗЗ не се разрешава спора за правото на собственост, нито дали жалбоподателят е собственик.  
Това производство е  част от производството по възстановяване на правото на собственост и е 
недопустимо да се решават спорове за собствеността на трети лица. Последното съдът сочи и с 
оглед  заявеното от процесуалния представител на ответната страна за подадено възражение в хода 
на процедурата. 
   Едва след приключване на процедурата по реституиране на имота могат да се разрешават въпроси 
относно спорове за собственост.
   Предвид изложените съображения съдът намира за незаконосъобразен отказа  за издаване на 
поисканите скица и удостоверение, тъй като по тоз5и начин се възпрепятства приключване на 
производството по въэзстановяване на правото на собствеността.
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    По горните мотиви съдът

             РЕШИ

  ОТМЕНЯ отказа на кмета на О. С., обективиран в писмо изх.№УТ-002436/17.12.2019г. за издаване на 
скица и удостоверение по чл.13, ал.4 и 5 от ППЗСПЗЗ за поземлен имот с идентификатор №**** по 
помощен кадастрален план  за м.”***” по т.5 от решението по чл.18ж от ППЗСПЗЗ по жалба на  Х. С. 
К. , ЕГН*, от Г. У.”****” №8А.
   ИЗПРАЩА преписката на О. С. за произнасяне за издаване на скица и удостоверение по чл.13, ал.4 
и 5 от ППЗСПЗЗ за поземлен имот с идентификатор №**** по помощен кадастрален план  за м.”***” по 
т.5 от решението по чл.18ж от ППЗСПЗЗ по заявление  Вх.№3823А/16.04.1992г., землище С., по 
искането на  Х. С. К..
   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – С. в 14-дневен срок от 
съобщаването му.

               РАЙОНЕН СЪДИЯ


