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Отговори

1. Представлява ли заповедта на кмета на общината за премахване на незаконен
строеж индивидуален административен акт? Обосновете отговора си.

Заповедта на Кмета на общината за премахване на незаконен строеж представлява 
индивидуален административен акт, тъй като съдържа властническо волеизявление на 
административен орган, с което се създават задължения - в случая за премахване на 
незаконния строеж, и непосредствено се засягат права и законни интереси на адресата й - 
лицето на което е наредено да премахне незаконния строеж. Т.е. заповедта има 
характеристиките на индивидуален административен акт по чл. 21 ал. 1 АПК. 

2. Правилно ли Районният съд - гр. Сандански е приел, че не е компетентен да се
произнесе по жалбата на Петър Миланов срещу заповедта, с която е наредено премахването 
на незаконен строеж? Обосновете отговора си. 

Правилно Районен съд - гр. Сандански е приел, че не е компетентен да разгледа 
жалбата, тъй като съгласно чл. 133 ал. 1 АПК делата по оспорване на индивидуални 
административни актове се разглеждат от административния съд. Доколкото в случая е 
оспорена заповед, която представлява индивидуален административен акт, Районният съд 
не е компетентен да се произнесе по нея. Компетентен е административния съд. Съгласно 
чл, 135 ал. 1 f}ПК „Всеки съд решава сам дали заведеното пред него дело му е подсъдно". А 
съгласно чл'. 135 ал. 2 АПК „Ако намери, че делото не му е подсъдно, той го изпраша на 
надлежния c1,h. В този случай делото се смята за образувано от деня на завеждането му 
пред . ненадлежндя съд, като извършените от последния действия запазват силата си". 
Правилно Рщiоннияt съд - гр. Сандански е приел, че делото не му е подсъдно и в 
изпълнение на изискванията на чл. 135 ал. 2 АПК е изпратил същото на компетентния съд, 
а именно на Административен съд - гр. Благоевград.  

3. Жалбата на Петър Иванов Миланов редовна ли е и съдържа ли всички реквизити, 
изискуеми по закон? Обосновете отговора си.

Жалбата на Петър Иванов Миланов не е редовна, тъй като не е подписана. Чл. 150 
ал. 1 т. 8 АПК изисква жалбата да се подаде в писмена форма и с подпис на лицето, което я 
подава. 

4. В случай, че жалбата не е редовна какво следва да направи съдът? Обосновете 
отговора си. 

При подаване на жалба, която не е редовна и не съдържа всички реквизити, 
изискваши се по закон, а именно посочените в чл. 150 АПК, както и ако не отговаря на 
изискванията на чл. 151 АПК, съдът следва да остави жалбата без движение съгласно чл. 
158 ал. 1 АПК, като изпраща на оспорващия съобщение да отстрани нередовностите в 7- 
дневен срок. 



5. Подадена ли е в законоустановения срок за обжалване жалбата от Петър Иванов 
Миланов, съответно допустима ли е? 

Жалбата на Петър Миланов е подадена в срок. Той е уведомен за оспорената 
заповед на 31.05.2021г. Срокът за оспорване на административен акт е 14 дни от 
съобщаването му съгласно чл. 149 ал. 1 АПК, но в чл. 140 от АПК са предвидени две 
изкmочения от общия принцип за обжалваемост на административните актове в 14 дневен 
срок от съобщаването им, а именно: 

1. Когато в административния акт или в съобщението за неговото издаване не е 
указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, съответният срок за 
обжалване по този дял се удължава на два месеца и 

2. Когато в административния акт или в съобщението за неговото издаване 
погрешно е указано, че той не подлежи на обжалване, сроковете за подаване на жалба по 
този дял се удължават на шест месеца. 

В случая в заповедта не е посочено пред кой орган и в какъв срок подлежи на 
обжалване тя. Съответно срокът за обжалването й е вече не е 14 дни, а е удължен 
съобразно чл. 140 ал. 1 АПК на два месеца. Петър Миланов е уведомен за заповедта на 
31.05.2021г. и във връзка с гореизложеното подадената от него жалба на 01.07.2021г. е 
подадена в срока по чл. 140 ал. 1 АПК при наличие на предпоставките по тази разпоредба. 

Жалбата е подадена в срок, макар и да е подадена пред Районния съд - гр. 
Сандански, а не пред съответно компетентния административен съд, тъй като съгласно чл. 
135 ал. 2 изр. второ АПК в случаите, когато дело е заведено пред ненадлежен съд, делото се 
смята за образувано от деня на завеждането му пред ненадлежния съд, като извършените от 
последния действия запазват силата си. 


