
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

№ 4342 

София, 21.04.2015 
 

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно 

заседание на двадесет и трети февруари в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ВАЧЕВА 

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ ЯНКУЛОВА 

КАЛИНА АРНАУДОВА 

при секретар  Боряна Георгиева  и с участието 

на прокурора  Виктор Малинов изслуша докладваното 

от председателя ТАНЯ ВАЧЕВА  
по адм. дело № 10546/2014. 

 

 

Производството е по чл.145 и сл. АПК. 

Образувано е по жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и  

администрацията, гр. Варна, представлявано от Юлиян Чолаков, СНЦ "Обединено  

гражданско сдружение - Варна", представлявано от Кънчо Бонев, Емилия Боянова  

Балчева, Веселин Милев Дитрих и Калина Тодорова Митева-Павлова срещу  

разпоредбата на чл.51, ал.3 от Правилника за вписванията, създаден с §39, т.2  

от ПМС №230 от 25.07.2014 год. Жалбоподателите твърдят, че оспорената  

разпоредба е приета в нарушение на нормативни актове от по-висока степен - чл. 

26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, чл. 8, ал.1, изр.1 от Закона за  

кадастъра и имотния регистор, чл.27, ал.3 от ЗКИР, чл.37, ал.4 и чл.93, ал.1 от  

същия закон, чл.17, ал.1 от Конституцията на Република България. Искат неговата  

отмяна.  

Ответникът - Министерският съвет на Република България, чрез пълномощника си,  

поддържа становище за недопустимост на производството поради отпаднал правен  

интерес за оспорващите. С молба от 22.12.2014 год. ответникът е представил  

препис от ПМС 345/ 30.10.2014 г. за изменение на атакуваната разпоредба, поради  

което счита, че производството по делото следва да бъде прекратено. 

Върховният административен съд, за да се произнесе, съобрази следното: 

Предмет на оспорване в производството е разпоредбата на чл.51, ал.3 от  

Правилника за вписванията, създадена с §39, т.2 от ПМС 230/ 25.07.2014 год.,  

която гласи: "Агенцията по вписванията не предоставя незаверени копия от  

вписани актове". 

В хода на съдебно-административното производство е прието ПМС №345 от  

30.10.2014 год., което с §39 изменя разпоредбата на чл.51, ал.3 от Правилника  

за вписванията в следния смисъл: "Незаверени преписи и преписи-извлечения от  

вписани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписванията или от  

партидите на лицата се издават на всяко лице, като издаването на незаверения  

препис се отбелязва в регистъра за справки по чл.33а, б"е". В регистъра за  

справки се отбелязват името и ЕДИНЕН ГР. НОМЕР на лицето, получило незаверения 

препис" (обн.  

ДВ, бр.92/2014 г., в сила от 7.11.2014 г.) 

Правото на оспорване е дадено в защита на субективните материални права,  

засегнати от разпоредбата на чл.51, ал.3 от ПВ, въведена с ПМС №230/2014 г. С  

така направеното изменение на оспорената разпоредба отпада въведената забрана  

за предоставяне на незаверени преписи от вписани актове на лицата. Т.е., за  



жалбоподателите към, момента на произнасяне на съда, разпоредбата в оспорената  

й редакция не съществува.  

Правото на жалба е средство за защита на материалното право чрез разрешаване  

на правния спор със сила на пресъдено нещо и при липсата на спорно  

административно правоотношение между страните, липсва и материално право,  

защитимо със средствата на административния процес. Само лице, чиито права или  

законни интереси са засегнати от приложимата подзаконова разпоредба, или му  

създават задължение, е активно легитимирано да подаде жалба срещу нея, за да  

защити правата и интересите си.  

В случая за жалбоподателите правният интерес от оспорване на чл.51, ал.3 ПВ е  

отпаднал. Оспорената разпоредба е изменена в хода на съдебното производство и,  

като регламентация съгласно ПМС №230 от 25.07.2014 год., към момента на  

произнасяне не съществува в правния мир. Следва да се отбележи, че за  

жалбоподателите целеният положителен правен резултат е постигнат. 

Тъй като липсва годен предмет на оспорване към момента на произнасянето,  

жалбите се явяват недопустими и следва да бъдат оставени без разглеждане, а  

производството по делото - прекратено. 

Воден от горното, Върховният административен съд 

 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

 

ОТМЕНЯ протоколното определение от 23.02.2015 год. за ход на делото по  

същество. 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и  

администрацията, гр. Варна, представлявано от Юлиян Чолаков, СНЦ "Обединено  

гражданско сдружение - Варна", представлявано от Кънчо Бонев, Емилия Боянова  

Балчева, Веселин Милев Дитрих и Калина Тодорова Митева-Павлова срещу чл.51, ал. 

3 от Правилника за вписванията, създаден с §39, т.2 от ПМС №230 от 25.07.2014  

год. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 10546/ 2014 год. по описа на Върховния  

административен съд. 

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщенията с частна жалба  

пред петчленен състав на Върховния административен съд. 

 

 

 

 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Таня Вачева 

секретар:  ЧЛЕНОВЕ: /п/ Соня Янкулова 

/п/ Калина Арнаудова 

 


