
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

Изпит за юридическа правоспособност -14.08.2022г. 

( .. Казус - вариант № 1 

\ · · Петър.Ива�ов Миланов е собственик на поземлен имот - дворно място в с. Левуново, 
'\общ. СандансЫ!/В двора си е построил лятна кухня с барбеюо на границата със съседния 

имот.· Прии:Звършена проверка от служители на общината е установено, че лятната кухня с 
барбеюото е построена без одобрени строителни книжа - проекти и разрешение за строеж. 

Поради това от кмета на общината е издадена Заповед № 112 от 25.05.2021г., с която 
е наредено премахването на незаконен строеж „Лятна кухня с барбекю", намираща се в 
имот идентификатор № 42356.112.1 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. 
Левуново, общ. Сандански, собственост на Петър Иванов Миланов. 

В заповедта е посочено, че в 14 дневен срок от влизането й в сила Петър Миланов 
следва доброволно да премахне незаконния строеж при спазване на правилата за 
безопасност, но не е посочено в какъв срок и пред кой орган подлежи на оспорване. 

Заповедта е връчена на Петър Миланов на 31.05.2021г. На 01.07.2021г. Миланов 
подава жалба до Районния съд по местонахождение на недвижимия си имот, съобразно 
изискването на специалния закон за подаване на жалби срещу заповеди за премахване на 
незаконни строежи пред съда по местонахождение на имота, в който се намира незаконния 
строеж, а именно подава жалбата си пред Районен съд - гр. Сандански, с която оспорва 
заповедта като незаконосъобразна. 

Жалбата не е подписана, поради пропуск на Миланов. Районният съд приема, че 
жалбата не му е подсъдна и я изпраща по компетентност на Административния съд по 
местонахождението на имота, а именно Административен съд - гр. Благоевград. 

Административният съд от своя страна приема жалбата за разглеждане, но стига до 
извод, че същата е недопустима като просрочена и с определение я оставя без разглеждане 
и прекратява производството по делото. 

Въпроси: 

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

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. 

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

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

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




