
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е       № 5 0  

 

гр.Перник, 21 март 2012 год. 

 

 

 Административен съд – Перник, в закрито заседание на двадесет и първи март 

две хиляди и дванадесета година в състав: 

 

СЪДИЯ: Емилия Иванова  

 

при секретаря А. М.***, като разгледа докладваното от съдията административно дело 

№ 91 по описа за 2012 година на Административен съд – Перник, за да се произнесе, 

взе предвид следното: 

 

Производството по делото е образувано по жалба от В.С.С. ***, срещу заповед 

№209 от 07.02.2012 г. на Кмета на Община Перник, с която е утвърдено решение по 

протокол №ЗП 2- 10/26.01.2012 г., за определяне на застроената част в имот пл.№535 по 

плана на село Расник, общ.Перник, по реда на чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ. 

Жалбата е подадена по реда на чл.152, ал.1 от АПК, чрез административния 

орган, комплектована е административната преписка и е изпратена на 

Административен съд гр.Перник, така както е посочил жалбоподателя.  

Настоящият състав на АС–Перник намира, че не е компетентен да разгледа 

оспорването по повод на което е образувано адм.д.№91 по описа на съда за 2012 г..   

Със Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 

в параграф 19, обнародван в ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., влязъл в сила три дни след 

обнародването му е предвидено, че индивидуалните административни актове по Закона 

за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за прилагането му и 

отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на 

земеделието и храните, подлежат на обжалване  пред районния съд по 

местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Настоящето съдебно производство е образувано след влизането в сила на Закона 

за изменение и допълнение на АПК, тъй като е променена родовата подсъдност на 

делата образувани по жалби срещу актове на ОСЗ. В този смисъл настоящият състав 

намира, че не може да разгледа образуваното дело, тъй не е от неговата компетентност.  

Във връзка с горното  настоящето производство следва да  се прекрати, а делото 

да бъде изпратено за разглеждане на Районен съд Перник. 

Водим от изложеното и на основание чл. 135, ал. 1 и ал. 2 от АПК, 

Административен съд Перник  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 91 по описа на 

Административен съд Перник за 2012 г., образувано по жалба на В.С.С. срещу заповед 

№209 от 07.02.2012 г. на Кмета на Община Перник 

ИЗПРАЩА  по компетентност делото на Районен съд гр.Перник.  

 

Определението не подлежи на обжалване. 

 

 

СЪДИЯ:/п/ 


