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 Решение № 60023

Номер 60023 Година 23.02.2021 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 20.01 Година 2021

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Гергана Кузманова

Гражданско I инстанция дело

номер 20195440101340 по описа за 2019 година

Производството е по гл.ХХІХ  от ГПК-съдебна делба.
Образувано е по искова молба, подадена от М. П. Т. против Е. А. Л., М. А. И., М. Д. Н., А. Д. 

Н., А. П. Ш., М. Т. И., И. Т. Л., В. Д. Р. и Н. Д. Н., в която се твърди от ищцата, че  с ответниците са 
наследници на имоти, оставени от общата им наследодателка М. А. Ш., бивша жителка на с. Ф., 
починала на *г. Ищцата е наследница (дъщеря) на П. А. Ш. - бивш жител на Г. Пловдив, починал на 
*г, който е едно от четирите деца на общата наследодателка.

Твърди се от ищцата,че въз основа на четири решения на Поземлена комисия - Г. С.: 
Решение № */11. 05. 1999 г.; Решение № */28. 09. 1999 г.; Решение № */30. 01. 2* г. и Решение № */05. 
09. 2002 г., е било възстановено правото на собственост в съществуващи стари реални граници на 
наследниците на М. А. Ш. върху следните седем имота в землището на Г. С. и на с. П.

1.ЛИВАДА от 0,419 дка., категория 9, с идентификатор *, (номер по предходен план - *), 
местност “*“, при граници: имот № * (ливада- собственост на Кметство); имот № * (ливада-
собственост на Кметство); имот № * (гор. стоп. тер. - собственост на ДГФ); имот № * (полски-
собственост на Кметство).

2.ПАСИЩЕ от 0, 960 дка., категория 9, с идентификатор * (номер по предходен план - 
*31),местност “*“, при граници: имот № * (пасище с храсти-собственост на наследниците на А. Р. Т.); 
имот № * (гор. стоп. тер. - собственост на ДГФ); имот № * (пасище, мера-собственост на 
наследниците на Г. А. Ш.); имот № * (индивид, застр.- собственост на кметството).

3.ЛИВАДА от 10, 141 дка., категория 9, с идентификатор * (номер по предходен план - *53), 
местност “Ф.“, при граници: имот № * (ливада- собственост на Кметство); имот № * (ливада-
собственост на наследниците на Г. Д. М.); имот № *86 (ливада-собственост на наследниците на К. Д. 
М.); имот № *85 (ливада-собственост на наследниците на В. Я. П.); имот № * (гор. стоп. тер. - 
собственост на ДГФ); имот № *60 (ливада-собственост на Кметство); имот № * (гор. стоп. тер. - 
собственост на ДГФ); имот № *59 (ливада-собственост на Д. Б. Д.); имот № *506 (път III кл.
-собственост на Министерство на транспорта)

4.ЛИВАДА от 4, 012 дка., категория 10, с идентификатор * (номер по предходен план - *024), 
местност “*“, при граници:  имот № * (ливада- собственост на наследниците на Х. Р. Т.); имот № * 
(нива- собственост на наследниците на Н. А. П.); имот № *015 (ливада- собственост на Община - С.); 
имот № *025 (ливада-собственост на наследниците на Х. Р. Т.); имот № *026 (ливада-собственост на 
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наследниците на А. Р. Т.); имот № * (жил. територия-собственост на Община-С.); имот № *238 
(местен път-собственост на Община - С.)

5.ЛИВАДА от 1, 981 дка,, категория 10, с идентификатор *,(номер по предходен план - имот № 
*267), местност “*“, при граници : имот № * (ливада-собственост на Община-С.); имот № *248 (ливада-
собственост на наследниците на Р. Х. Р.); имот № *(гор. стоп. тер. - собственост на МЗГАР - 
Държавно лесничейство)

6.ПАСИЩЕ от 0, 395 дка., категория 9, с идентификатор *, (номер по предходен план - 
*),местност “*“, при  граници: имот № * (др. селскостоп. т.-собственост на “Виастройинже-неринг“ 
ЕООД); имот № *31 (пасище, мера-собственост на наследниците на М. А. Ш.); имот № * (пасище с 
храсти-собственост на наследниците на А. Р. Т.).

7.ПАСИЩЕ от 0, 296 дка., категория 9, с идентификатор * (номер по предходен план - *374), 
местност “*“, при граници: имот № *491 (пасище, мера-собственост на Община-С.); имот № *501 (път 
III кл. - собственост на Министерство на транспорта); имот Хе *375 (пасище, мера-собственост на 
Община- С.); имот № *357 (използв. ливада-собственост на наследниците на А. И. Т.)

Моли съда да постанови решение, с което да се допусне делба на подробно описаните 
поземлени имоти на десет равни дяла, а в случай, че е невъзможно тяхното обособяване, моля 
имотите да бъдат разделени на четири колена, при квоти: 1/4 за наследниците на Ш.А. Т., 1/4 за 
наследниците на К.А. Л., 1/4 за наследниците на Й.А. Г. и 1/4 за наследниците на П. А. Ш..

В срока по чл.131 от ГПК отговори на исковата молба са подали ответниците И. Л., М. И., В.Р., 
Н. Н. и А. Ш., с които заявяват че имотите действително са съсобствени и следва да се допуснат до 
делба, а делбата да се извърши по колена.

В с.з. ищцата р. пр. не се явява и не изпраща представител. Поддържа иска за делба в 
писмено становище, вх.№608080/16.12.2020г., в което прави и искане с решението си по допускане на 
делбата ответниците Н. Н. и В. Р. да заплащат сума на на другите съсобственици до окончателното 
приключване на делбата затова,че само те ползват наследствения имот с идентификатор * в м.“*“. 

От ответниците лично се явяват В.Р. и Н. Н. , които  изразяват становище,че  процесните 
имоти са съсобствени, оспорват твърдението на ищцата,че ползват целия имот в м“*то“.

С.ският районен съд като взе предвид изложеното в исковата молба, становищата на 
страните, и като обсъди  събраните по делото писмени доказателства, прие за установено от 
фактическа страна следното:

От представеното по делото Удостоверение за наследници № */16.04.2019г., издадено от 
кметство с.П., О. е видно ,че към момента на смъртта си М. А. Ш., б.ж. нас.П., починала на * г.  е 
оставила за свои наследници децата си: Ш.А. Т.-дъщеря, починала на * г., П. А. Ш.-син, починал на * 
., К.А. Л.-дъщеря, починала на *г. и Й.А. Г.-дъщеря, починала на * г. 

След смъртта си дъщерята на наследодателя-Ш.А. Т. се наследява от дъщерите си-Е. А. Л., 
М. А. И. и Р.А. П., починала на *г. , която след смъртта си се наследява от дъщерите си М. Д. Н. и А. 
Д. Н..

След смъртта си сина на наследодателя –П. А. Ш. се наследява от дъщеря си М. П. Т. и сина 
си А. П. Ш..

След смъртта си дъщерята на наследодателя –К.А. Л. се наследява от сдъщеря си М. Т. И. и 
сина си И. Т. Л.. 

 След смъртта си дъщерята на наследодателя –Й.А. Г. се наследява от  дъщеря си В.Д. Р. и 
сина си Н. Д. Н. 

 С Решение №*/11.05.1999г. на ОС”ЗГ”-С. влязло в сила на 08.07.1999г. на наследниците на 
М. А. Ш.  е възстановено правото на собственост в съществуващи стари реални граници  върху 
следните имоти, в землището на Г.С.: 1.ЛИВАДА от 0,419 дка., категория 9, с идентификатор *, 
(номер по предходен план - *), местност “*“, при граници: имот № * (ливада- собственост на 
Кметство); имот № * (ливада-собственост на Кметство); имот № * (гор. стоп. тер. - собственост на 
ДГФ); имот № * (полски-собственост на Кметство).

2.ПАСИЩЕ от 0, 960 дка., категория 9, с идентификатор * (номер по предходен план - 
*31),местност “*“, при граници: имот № * (пасище с храсти-собственост на наследниците на А. Р. Т.); 
имот № * (гор. стоп. тер. - собственост на ДГФ); имот № * (пасище, мера-собственост на 
наследниците на Г. А. Ш.); имот № * (индивид, застр.- собственост на кметството).

3.ЛИВАДА от 10, 141 дка., категория 9, с идентификатор * (номер по предходен план - *53), 
местност “Ф.“, при граници: имот № * (ливада- собственост на Кметство); имот № * (ливада-
собственост на наследниците на Г. Д. М.); имот № *86 (ливада-собственост на наследниците на К. Д. 
М.); имот № *85 (ливада-собственост на наследниците на В. Я. П.); имот № * (гор. стоп. тер. - 
собственост на ДГФ); имот № *60 (ливада-собственост на Кметство); имот № * (гор. стоп. тер. - 
собственост на ДГФ); имот № *59 (ливада-собственост на Д. Б. Д.); имот № *506 (път III кл.
-собственост на Министерство на транспорта)



3

С Решение №*28.09.1996г..  на ОС”ЗГ”-С.влязло в сила на 29.02.2*г. на наследниците на М. А. 
Ш.  е възстановено правото на собственост в съществуващи стари реални граници  върху следния 
имот, в землището на с.П., О.:

4.ЛИВАДА от 4, 012 дка., категория 10, с идентификатор * (номер по предходен план - *024), 
местност “*“, при граници:  имот № * (ливада- собственост на наследниците на Х. Р. Т.); имот № * 
(нива- собственост на наследниците на Н. А. П.); имот № *015 (ливада- собственост на Община - С.); 
имот № *025 (ливада-собственост на наследниците на Х. Р. Т.); имот № *026 (ливада-собственост на 
наследниците на А. Р. Т.); имот № * (жил. територия-собственост на Община-С.); имот № *238 
(местен път-собственост на Община - С.)

С Решение №*/30.01.2*г.  на ОС”ЗГ”-С. влязло в сила на 27.01.2*г. на наследниците на М. А. 
Ш.  е възстановено правото на собственост в съществуващи стари реални граници  върху следния 
имот, в землището на с.П., О.:

5.ЛИВАДА от 1, 981 дка,, категория 10, с идентификатор *,(номер по предходен план - имот № 
*267), местност “*“, при граници : имот № * (ливада-собственост на Община-С.); имот № *248 (ливада-
собственост на наследниците на Р. Х. Р.); имот № *(гор. стоп. тер. - собственост на МЗГАР - 
Държавно лесничейство)

С Решение №*/05.09.2002г.  на ОС”ЗГ”-С. на наследниците на М. А. Ш.  е възстановено 
правото на собственост в съществуващи стари реални граници  върху следните имоти, в землището 
на с.П., О.:

6.ПАСИЩЕ от 0, 395 дка., категория 9, с идентификатор *, (номер по предходен план - 
*),местност “*“, при  граници: имот № * (др. селскостоп. т.-собственост на “*“ ЕООД); имот № *31 
(пасище, мера-собственост на наследниците на М. А. Ш.); имот № * (пасище с храсти-собственост на 
наследниците на А. Р. Т.).

7.ПАСИЩЕ от 0, 296 дка., категория 9, с идентификатор * (номер по предходен план - *374), 
местност “*“, при граници: имот № *491 (пасище, мера-собственост на Община-С.); имот № *501 (път 
III кл. - собственост на М.); имот Хе *375 (пасище, мера-собственост на Община- С.); имот № *357 
(използв. ливада-собственост на наследниците на А. И. Т.)

Представени са и скици на процесните имоти-ПИ с идентификатори 67653.6.144, *, *, *, * и *, 
издадени от СГКК-С.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:
С представените  Решения на ОС”ЗГ”-С. придружени със скици от СГКК-С.   съделителите, 

като наследници на М. А. Ш. ,б.ж.на с.П., О., починала на *г.  се легитимират  като собственици на 
процесните седем земеделски имота,  възстановени  им по реда на ЗСПЗЗ. 

Към дата датата на смъртта на наследодателя М. А. Ш. -*г., нейни наследници са били 
четирите й деца  Ш.А. Т.-дъщеря, П. А. Ш.-син, К.А. Л.-дъщеря и Й.А. Г.-дъщеря, които по силата на 
чл.5 ал.1 от ЗН наследяват по ранви части- т.е. при четири деца всяко от тях наследява  по 1/4 
идеална част. 

След смъртта на дъщерята на наследодателя-Ш.А. Т. нейната ј ид.ч. се наследява от  трите й 
деца- -Е. А. Л., М. А. И. и Р.А. П. при права по 1/12 ид.ч. Частта на Р.А. П., починала на *г. се 
наследява от дъщерите й  М. Д. Н. и А. Д. Н. при права по 1/24 ид.ч.

След смъртта на сина на наследодателя –П. А. Ш. неговата ј ид.ч. се наследява от  децата му 
М. П. Т. и А. П. Ш. при права по 1/8 ид.ч. 

След смъртта на дъщерята на наследодателя –К.А. Л. нейната ј ид.ч. се наследява от децата 
й М. Т. И. и И. Т. Л. при права по 1/8 ид.ч.  

След смъртта на дъщерята на наследодателя –Й.А. Г. нейната ј ид.ч. се наследява от  
децата й В.Д. Р. и Н. Д. Н.  при права по 1/8 ид.ч.

Или процесният имот следва да бъдат допуснат  до делба при следните квоти:  2/24 ид.ч. за 
Е. А. Л.,2/24 ид.ч. за М. А. И.,  1/24 ид.ч. за М. Д. Н., 1/24 ид.ч. за А. Д. Н. , 3/24 ид.ч. за  М. П. Т. , 3/24 
ид.ч. за А. П. Ш., 3/24 ид.ч. за  М. Т. И. , 3/24 ид.ч. за  И. Т. Л., 3/24 ид.ч.   В.Д. Р. и 3/24 ид.ч. за Н. Д. 
Н.. 

По искането на ищцата М. П. Т. за постановяване на  привременна мерка на осн.чл.344 ал.2 
от ГПК:

Съгласно чл. 344, ал. 2 ГПК, в случай че всички наследници не използват наследствените 
имоти съобразно правата си, съдът по искане на някой от тях постановява кой от наследниците от 
кои имоти ще се ползват до окончателното извършване на делбата или какви суми едните трябва да 
плащат на другите срещу ползването. С посочената разпоредба се урежда привременна мярка, с 
постановяването на която се цели уреждане на отношенията между съделителите по повод 
ползването на имотите, допуснати до делба, през време на висящността на делбеното производство. 
Фактическото основание за допускане на мярката в една от двете й форми е някой от съделителите 
да ползва имота в обем, надхвърлящ квотата му в съсобствеността. В конкретния случай не се 
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установи по делото,че само съделителите В.Д. Р. и Н. Д. Н. ползват имота   процесния имот с 
идентификатор * в м.“*“ с площ от 4,012 дка. Липсват и твърдения от ищцата,че тези съсобственици й 
пречат да ползват имота, съобразно правата си.  При това положение липсва основание за 
постановяване на привременната мярка по чл. 344, ал. 2 ГПК, като молбата на  ищцата за това 
следва да бъде отхвърлена.

Предвид изложеното съдът
Р   Е   Ш   И  :
 
ДОПУСКА съдебна делба между М. П. Т.  с ЕГН * с адрес  Г. бУ.М“* №. .5,  Е. А. Л. с ЕГН * с 

адрес С. О., М. А. И. с ЕГН * с адрес Г. У.“*“ №24, М. Д. Н. с ЕГН:* с адрес Г. У.“*“ №. В. .4, А. Д. Н. с 
ЕГН * с адрес Г. У.“Д-р П. Б.“ №. В. .4, А. П. Ш. с ЕГН * с адрес Г. У.“Й. К.“ №7, М. Т. И. с ЕГН * с 
адрес Г. *“ №. В. .2, И. Т. Л. с ЕГН * с адрес С. О., В. Д. Р. с ЕГН * с адрес Г. * и Н. Д. Н. с ЕГН * с 
адрес Г. У.“*“ №. В. .2, А. на следните недвижими  имоти, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на 
наследниците на М. А. Ш., б.ж. на С.О., починала на *г. :

1.ЛИВАДА от 0,419 дка., категория 9, местност “*“, представляваща по  КК на Г. С.Поземлен 
имот с идентификатор * с площ от 419 кв.м., при граници по КК: ***. 

2.ПАСИЩЕ от 0, 960 дка., категория 9, местност “*“, представляващ по КК на Г. С.Поземлен 
имот с идентификатор * с площ от 960 кв.м. , при граници по КК: ***.

3.ЛИВАДА от 10, 141 дка., категория 9, местност “Ф.“ представляваща по КК на Г. С.Поземлен 
имот с идентификатор * с площ от 10 141 кв.м., при граници по КК: ***.   

4.ЛИВАДА от 4, 012 дка., категория 10, местност “*“, представляваща по КК на с.П., О. 
Поземлен имот с идентификатор * с площ от 4 012 кв.м., при граници по КК: ***. 

5.ЛИВАДА от 1, 981 дка,, категория 10, местност “*“, представляваща по КК на с.П., О. 
Поземлен имот с идентификатор * с площ от 1981 кв.м., при граници по КК: ***.

6.ПАСИЩЕ от 0, 395 дка., категория 9, местност “*“, представляващо по КК на Г. С.Поземлен 
имот  с идентификатор * с площ от 395 кв.м., при граници по КК: *, *, *. 

7.ПАСИЩЕ от 0, 296 дка., категория 9, местност “*“, представляващо по КК на Г. С.Поземлен 
имот с идентификатор *  с площ от 296 кв.м. при граници по КК: ****.,  ПРИ КВОТИ :  2/24 ид.ч. за Е. А. 
Л., 2/24 ид.ч. за М. А. И.,  1/24 ид.ч. за М. Д. Н.,  1/24 ид.ч. за А. Д. Н., 3/24 ид.ч. за  М. П. Т. , 3/24 ид.ч. 
за А. П. Ш., 3/24 ид.ч. за  М. Т. И. , 3/24 ид.ч. за  И. Т. Л., 3/24 ид.ч.   В.Д. Р. и 3/24 ид.ч. за Н. Д. Н.. 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно и недоказано искането по чл. 344, ал. 2 ГПК на М. П. Т.  с 
ЕГН * с адрес  Г. бУ.М“* №. .5  за осъждане на В. Д. Р. с ЕГН * с адрес Г. бУ.“Б.“ № * и Н. Д. Н. с ЕГН * 
с адрес Г. У.“*“ №. В. .2, А. да й заплащат сума, представляваща обезщетение за едноличното 
ползване от тях на делбения имот с идентификатор * в м.“*“ с площ от 4,012 дка.,  считано от датата 
на искането за присъждане на такова обезщетение-16.12.2020г.  до окончателното извършване на 
делбата.

РЕШЕНИЕТО подлежи на  обжалване пред С.ОС в двуседмичен срок от връчването  му на 
страните.

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:


