ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 7903
София, 04.06.2012
Върховният административен съд на Република България - Петчленен
състав - I колегия, взакрито заседание на двадесет и девети май две хиляди и
дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ФАНИ НАЙДЕНОВА
ЧЛЕНОВЕ:ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
МАРУСЯ ДИМИТРОВА
МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията
МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
по адм. дело № 3901/2012.
Производството е по реда на чл. 237 и следв. от Адсминистративнопроцесуалния
кодекс /АПК/.
Образувано е по искането на Е. Й. Й. с адрес: гр. Берковица, за отмяна на влязло в
сила съдебно решение на Окръжен съд - Монтана от 04.07.05г., постановено по
адм.д. № 104/2004г., потвърдено с решение № 1512/09.02.2006г. на Върховния
административен съд, четвърто отделение, постановено по адм.д. № 9800/2005г.
Искането е за отмяна на влязлото в сила съдебно решение на основание чл. 239, т. 1
от АПК, доколкото се твърди че се основава на нови писмени доказателства, а
именно – извадка от неодобрен план от 1991 г., скица № 573/09.11.04 г., НА № 103,
том I, дело № 253/1995 г.; НА № 214, том II, рег. № 2216, дело № 214/2001 г., от
които последните три се съдържат в кориците на адм.д. № 104/2004г. по описа на
Окръжен съд Монтана. Претендира се отмяна на решенията на ВАС и ОСМ и
възобновяване на съдебното производство или постановяване на решение по
същество, с което да се обяви НА № 239, том II, рег. № 2589, дело № 242/2006 г. за
нищожен като документ с невярно съдържание, да се признае правото на
собственост на Е. Й. върху имот в землището на гр. Берковица с код по ЕКАТЕ 03928
с площ от 1300 кв.м.; да се обяви имот № 2090243, собственост на К. П. Т. за
намален със 194 кв.м., а имот № 2090040 на А. И. И. за намален с 245 кв.м.
Ответникът по искането – Областният управител на област Монтана не изразява
становище.
Заинтересованата страна А. И. И. от гр. Берковица оспорва същото като
неоснователно по съображения, изложени в писмено възражение.
Заинтересованите страни Г. А. М. от гр. Берковица и В. К. П. от гр. София не
изразяват становище.
Настоящият петчленен състав на Върховния административен съд, първа колегия,
след като взе предвид изложеното в искането и събраните по делото доказателства,
намира същото за недопустимо, поради следните съображения:
Искането, по което е образувано настоящото производство, е подадено на
18.01.2012г. и заведено в Окръжен съд Монтана с вх. № А-58. С него се претендира
отмяна на решение на Окръжен съд - Монтана от 04.07.05г., постановено по адм.д.
№ 104/2004г., което е влязло в сила на 09.02.2006 г. като потвърдено с решение №
1512/09.02.2006г. на Върховния административен съд, четвърто отделение,
постановено по адм.д. № 9800/2005г.
Доколкото сочените нови писмени доказателства предхождат с оглед датите на
съставянето им решението, чиято отмяна се претендира, а и три от общо четири, са
били приложени като доказателства по делото на окръжния съд, то искането
съгласно чл. 240, ал. 1, предл. второ от АПК следва да бъде направено в срок от
една година от влизане в сила на решението. В случая искането е направено след

изтичането на този срок. Срокът е преклузивен. Изтичането му погасява правото на
искане, поради което производството като недопустимо следва да се прекрати.
С оглед на изложеното определението, с което е даден ход на делото по същество от
открито с.з. на 17.05.2012г., следва да се отмени и производството по искането като
недопустимо следва да се прекрати.
Водим от горното и на основание чл. 144 АПК вр. чл. 253 от ГПК, чл. 249 вр. чл. 159,
т. 5 от АПК, Върховния административен съд, петчленен състав, първа колегия
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определение, четено в открито съдебно заседание на 17.05.2012г., с което
е даден ход на делото по същество
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е. Й. Й. с адрес: гр. Берковица, за отмяна
на влязло в сила съдебно решение на Окръжен съд - Монтана от 04.07.05г.,
постановено по адм.д. № 104/2004г., потвърдено с решение № 1512/09.02.2006г. на
Върховния административен съд, четвърто отделение, постановено по адм.д. №
9800/2005г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3901/2012г. по описа на Върховния
административен съд, петчленен състав, първа колегия.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред седемчленен състав на
Върховния административен съд, първа колегия в 7-дневен срок от съобщенията до
страните.
Вярно с оригинала,
секретар:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/
ЧЛЕНОВЕ:/п/
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/п/

Фани Найденова
Здравка Шуменска
Светлозара Анчева
Маруся Димитрова
Милена Златкова

