
 

 

адвокат Десислава Любенова Филипова – Софийска адвокатска колегия,  гр. София, , ул. 

„Петър Парчевич” № 1, ет. 5, ап. 14 

GSM 0898790909 

 

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

На вниманието на г-н Бойко Борисов 

 

ДО 

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Г-жа Йорданка Фандъкова 

 

ДО 

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Арх. Здравко Здравков 

 

ДО 

СОФИЙСКИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 

 

ДО ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Г-жа Диана Ковачева 

 

ДО СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

Копие: „Район Слатина“, СО 

На вниманието на кмета на района г-н Георги Илиев 

 

ЖАЛБА 
 

От: БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ, ЕГН 7412136789, постоянен адрес: 

гр. гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 47, вх. А, ет. 8, ап. 23 

чрез адвокат ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ФИЛИПОВА- вписана в Софийска 

адвокатска колегия с личен № 1200388410,  адрес на кантора: гр. София, ул. „Петър 

Парчевич” № 1, ет. 5, ап. 14, GSM: 0898790909 

 

относно: противоправно бездействие на район „Слатина“, СО да се произнесе за 

оплакванията ми по жалби № 11522/СОА18 – КЦ01-16396/30.04.2018г. и № СОА18-

КЦ01-31055/29.07.2018г. на Столична община за осъществено незаконосъобразно 

строителство в ПИ с ид. № 68134.707.1268 и за проверка дали е налице основание за 

дисциплинарната и наказателна отговорност на виновните длъжностни лица. 

 



Уважаеми г-н Премиер на Република България, 

Уважаема г-жо Кмет на Столична община, 

Уважаеми г-н Главен архитект на Столична община,  

Уважаеми г-н/г-жо районен прокурор, 

Уважаема г-жо Омбудсман на Република България, 

Уважаеми членове на Столичен общински съвет, 

 

 

Моля, да извършите проверка по случая, тъй като административният орган към 

район „Слатина“ нарушава основни свои служебни задължения, с което накърнява 

обществения интерес и създава  основателно съмнение, че с противоправното си 

бездействие, административния орган цели облагодетелстването на лицата, 

осъществили незаконно строителство в ПИ с ид. № 68134.707.1268. Незаконното 

строителство е в обществен ущърб, а не просто в ущърб на собствениците на 

засегнатите имоти и затова за недопускане на незаконно строителство и за премахване 

на последиците от него държавата чрез своите органи следи служебно /Решение № 9768 

от 04.07.2012г.  на ВАС по адм. д. № 6382/2012, 2 отд./. 

В тази връзка моля прокуратурата да извърши проверка дали отговорното/ните 

длъжностно/ни лице или лица са осъществили съставът на престъплението по чл. 301, 

ал.1 НК, неизпълнявайки задълженията си служебно да извършат проверка дали не е 

осъществено незаконно строителство и да установя релевантните факти, предявяват 

искания към мен в качеството ми на жалбоподател и към моята майка Кичка Милева да 

представим неотносими доказателства за преценката на наличието на юридическите 

факти на нормата на чл. 225, ал. 2 ЗУТ във връзка с §127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ и вместо 

да защитят обществения интерес с бездействието си защитават интересите на лицата, 

реализирали незаконните строежи. 

Моля, да разгледате жалбата ми с особено внимание, тъй като в кв. „Христо 

Ботев“ на район „Слатина“ са реализирани и множество други незаконни строежи, за 

което също съм сезирал Столична община. 

Моля, да вземете предвид обстоятелството, че освен оплаквания в жалбите съм 

провеждал срещи с г-жа Наталия Стоянова, когато изпълняваше функциите на кмет на 

района и с г-н Георги Илиев, понастоящем кмет на района. Поради неизвършването 

вече втора година на надлежни действия по проверка на подадените жалби в мен се 

поражда съмнение, че е налице „чадър“ над осъществилите незаконно строителство 

лица, който се осъществява на най-високо ниво в администрацията на района. 

 

Фактическата обстановка е следната: 

 

Собственик съм на ПИ с ид. 68134.707.1207 по силата на нотариален акт за 

дарение на недвижими имоти № 91, том  VIII, рег. № 18510, дело № 1212 от 2017г. на 

нотариус Иван Дахтеров, рег.№ 039 на НК. Собствеността придобих от Георги Борисов 

Кръстев и Кирил Борисов Кръстев, в качеството им на наследници на Достена 

Великова Дачева, на която е възстановена собствеността върху имота, на основание на 

решение № 102 от 08.05.2000г.  на Поземлена комисия Община „Слатина“. 

Моята майка Кичка Андонова Милева е титуляр на правото на собственост 

върху ПИ с ид. 68134.707.1268, съгласно нотариален акт за покупко – продажба № 187, 

том  VI, рег. № 15168, дело № 993 от 2018г. на нотариус Иван Дахтеров, рег.№ 039 на 

НК. Собствеността върху имота Кичка Милева придоби от наследниците на Христина 

Великова Стоева, на която собствеността върху имота е възстановена след проведено 

съдебно производство по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ по адм.х.д. № 4920/98г. на СРС, 44 състав 



и постановеното Решение № 67 от 11.06.2003г. на „Общинска служба по земеделие и 

гори“ Община Панчарево. ПИ с ид. 68134.707.1268 съставлява част от възстановеният 

имот с горецитираното решение имот с пл. № 145 по кадастрален план от 1993г., 

кадастрален лист № 413. 

Собственически претенции върху имота предявява Силвия Георгиева 

Йорданова, ЕГН 8509296679, която твърди, че считано от 2005г. владее имота и го е 

придобила въз основа на давностно владение. По повод на претенцията й е образувано 

гр.д. № 42460 по описа за 2019г.  на СРС, 24 състав. 

За извършеното незаконно строителство в ПИ с ид. 68134.707.1268 сигнализирах 

Главният архитект на Столична община чрез контактния й център с жалба № 

11522/СОА18 – КЦ01-16396/30.04.2018г. и жалба СОА18-КЦ01-31055/29.07.2018г.  с 

оплаквания, че в имота има построена къща без строителни книжа и информирах 

административния орган, че лицето, реализирало строежа не е собственик на имота. 

Изложих и оплакване, че построената къща не е изградена съобразно 

законовоустановените отстояния, регламентирани в чл. 31 от ЗУТ. Аналогични сигнали 

относно незаконното строителство, осъществено в ПИ с ид. 68134.707.1268 подаде и 

майка ми Кичка  Милева.  

 Идентични сигнали за незаконно строителство подадох и за други поземлени 

имоти, находящи се в землището на район „Слатина“. По повод на сигналите ми 

Столична община, Дирекция „Общински строителен контрол“ е изпращала множество 

искания до СО, район „Слатина“ за предприемане на действия по реда на чл.223, ал. 2, 

т. 1 от ЗУТ с цел изясняване на случаите. 

С писмо № към РСЛ18-ВК08-1005- /9/ от 04.12.2018г. на СО, район „Слатина“, 

кмета на района предписа майка ми Кичка Милева да представи геодезически 

заснемания на имот ПИ с ид. 68134.707.1268, данни за наематели – техни имена, кои 

сгради ползват и на какво основание, както и строителните книжа на сградите и 

постройките и доказателства на изпълнение всяка една от тях, за които липсват 

строителни книжа, включително декларации /махленски свидетелства/, подписани най-

малко от двама свидетели. Майка ми депозира до СО, район „Слатина“ отговор, който 

прилагам към настоящата жалба. 

 От тогава до настоящия момент СО, район „Слатина“ бездейства, независимо че 

съгласно чл. 57, ал. 5 от АПК срокът за произнасянето на административния орган е 

едномесечен. 

 Район „Слатина“ неизпълнява своите административни задължения, установени 

в обществен интерес да извърши преценка за наличието на незаконно строителство по 

смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ. Административният орган нарушава принципа на 

служебното начало по чл. 9, ал. 2 АПК и на истинността по чл. 7, ал. 1 от АПК, 

задължаващ го да установи служебно всички релевантни факти и да събере 

необходимите доказателства за действителната фактическа обстановка. СО, район 

„Слатина“ прехвърля върху нас жалбоподателите доказателствената тежест да 

установим всички относими обстоятелства за проверка на изложените оплаквания за 

извършеното незаконно строителство, включително ни възлага да съберем 

доказателства за факти, които не са част от фактическия състав на чл. 225, ал. 2 ЗУТ, с 

което поражда основателно съмнение, че по престъпен начин длъжностни лица от 

администрацията защитават интересите на лицата, заграбили чужди имоти и 

осъществили незаконни строежи в тях. 

 Съгласно чл. 225, ал. 2 от ЗУТ, незаконно строителство е налице, когато се 

извършва в несъответствие с предвижданията на действащия ПУП, без одобрени 

строителни книжа или когато са осъществени при съществени отклонения от 

одобрения инвестиционен проект по чл. 154, ал.2, т.1,2,3 и 4 от ЗУТ. Ако  строежът е 



незаконен, но е търпим по смисъла на §127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ, той не подлежи на 

премахване. Нормата на §127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ постановява, че търпими са 

строежите, изградени до 31.03.2001г. без строителни книжа, ако са били допустими 

съобразно нормите, действали по време на извършването им или съобразно ЗУТ. 

Времето на построяване на сгради без одобрени строителни книжа, но които 

евентуално са били допустими по действащите подробни градоуостройствени планове 

и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им е от ключово 

значение за правилно изясняване на фактите и оттам и за правилно прилагане на 

материалния закон с оглед разпоредбата на ЗУТ-§127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ. Съдебната 

практика приема, че дори и да не е имало изрично искане от жалбоподателя в тази 

насока, по силата на принципите на истинност и служебното начало, визирани в 

чл. 7, ал. 1 и в чл . 9, ал. 2 и доразвити в чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал.1 АПК, приложими 

съгласно нормата на чл. 228 ЗУТ административният орган е задължен служебно 

да събере доказателства в тази посока. Установяването на точната година, когато са 

изградени съответните строежи, следва да се извърши от административния орган с 

всички допустими по АПК доказателства /Решение № 12079 от 15.10.2009. на ВАС по 

адм.д. № 15722/2008г., 2 отд., Решение № 175 от 19.10.2010г. на ВАС по адм.д. № 

7739/10г., 2 отд., Решение № 1560 от 05.02.2010г. на ВАС по адм.д. № 13562/2009г., 2 

отд./ . 

Район „Слатина“ не е проявил нужната служебна активност и не е установил 

точната година на изграждане на строежите. До 2003г. върху имота са били 

разположени незаконно изградени сгради, коренно различни от изградените в същия 

понастоящем.Това е видно от приложените към настоящата жалба скица от 

20.03.2001г., неразделна част от решението по адм.х.д. № 4920/98г. на СРС, 44 състав 

относно имот с пл. № 145 по кадастрален план от 1993г., кадастрален лист № 413, от 

съдържанието на Скица на ПИ 1268 от 03.12.2003г. на район „Слатина“, отдел 

„Кадастър и регулация“ и от скицата на имота по действащата кадастрална карта. 

Данните относно съществуващите до 2003г. и относно съществуващите след 2003г. 

сгради в имота се извличат от съдържанието на действащия регулационен план от 

1999г. и от кадастралните планове и карта е служебно известно на административния 

орган. Установява се безспорно, че съществуващите понастоящем сгради в имота са 

изградени след 31.03.2003г., на което основание няма как да са търпими по смисъла на 

§127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ. Освен това, тези сгради не отговарят и на второто условие  на 

сочената разпоредба. Видно от представената комбинирана скица, изготвена от инж. В. 

Стефанов в имота са изградени четири сгради, три от които попадат частично в УПИ 

VIII -1023 и частично в съседните УПИ VII -1023 и IX – 1187. Ако регулацията от 99г. 

не е приложената, сградите не са разположени само в един имот и съобразно 

предходния регулационен план от 59г. Сградата с ид. 68134.707.1268. 1 не е 

разположена на нужните отстояния. Изградените сгради не отговарят и на установените 

за имота  плътност на застрояване от 40 % и на Кинт от 1, 2 при максимална озеленена 

площ  от 40 % . С оглед на това, част от сградите не отговарят на изискването да са 

допустими съобразно старите градоустройствени правили или съобразно ЗУТ. 

Вместо служебно да установи тези обстоятелства, администрацията на район 

„Слатина“ възлага в наша тежест да правим геодезически заснемания и то при условие, 

че съществуващите понастоящем сгради в имота са правилно заснети в действащата 

кадастрална карта. Изисква от нас да посочим какви наематели имаме в имота-ние 

нямаме наематели, а и това обстоятелство няма никаква връзка с материално-правните 

предпоставки за незаконност на изградените сгради.  Административният орган 

изисква от нас да представим строителни книжа за сградите – това искане е изцяло 

неоснователно – ние в жалбите си твърдим, че сградите са изградени без строителни 



книжа. Моля, да вземете предвид обстоятелството, че съгласно нормата на чл. 5, ал.  5 

от ЗУТ кметът на Столична община поддържа архив на издадените строителни книжа и 

съгласно чл. 9, във вр. с чл. 35 и чл.36, ал. 4 от АПК административният орган няма 

право да изисква от нас предоставянето на документи, които са налични при него и 

които следва да събере служебно. 

Административният орган е накърнил принципите на истинност и на 

служебното начало по чл. 7 и чл. 9, ал. 2 и 4 АПК тъй като не е извършил никакви 

действия по установяване на лицата, извършили строежите в ПИ с ид. № 68134.707.1268. 

С оглед на изложеното, администрацията на район „Слатина“ не изпълнява 

служебните си задължения, проявява груба некомпетентност, не защитава обществения 

интерес и създава съмнения, че конкретни длъжностни лица извършват престъпна 

дейност, за да защитят интересите на лицата, осъществяващи незаконно строителство. 

Предвид на което, моля за Вашето съдействие, да извършите проверка на 

изложените от нас факти и оплаквания и да ни окажете съдействие от компетентността 

на всеки от сезираните лица, държавни  и общински органи и да установите 

извършеното незаконно строителство, като ако са налице основание за това да 

ангажирате дисциплинарната и наказателната отговорност на виновните длъжностни 

лица от администрацията в район „Слатина“. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Адвокатско пълномощно. 

2. решение от 27.03.2003г. по адм.х.д. № 4920/98г. на СРС, 44 състав 

3. Скица от 20.03.2001г. на имот с пл. № 145 по кадастрален плен от 1959г., 

кадастрален лист 413  

4. Решение № 67 от 11.06.2003г. на „Общинска служба по земеделие и гори“ 

Община Панчарево – доказателство № 3; 

5. Скица на ПИ 1268  от 03.12.2003г.на район „Слатина“, отдел „Кадастър и 

регулация“  

6. Удостоверение за наследници. 

7. Нотариален акт за покупко – продажба № 187, том  VI, рег. № 15168, дело 

№ 993 от 2018г. на нотариус Иван Дахтеров, рег.№ 039 на НК 

8. Скица на поземлен имот № 15-558075/08.08.2018г. на СГКК – гр. София. 

9. Становище от Кичка Милева. 

10. Комбинирана  скица, изготвена от инж. В. Стефанов. 

11. Удостоверение ЕУ20-УС-19 /1//21.04.2020г. на СО, Направление 

„Архитектура и градоустройство. 

12. нотариален акт за дарение на недвижими имоти № 91, том  VIII, рег. № 

18510, дело № 1212 от 2017г. на нотариус Иван Дахтеров, рег.№ 039 на НК. 

13. жалба № 11522/СОА18 – КЦ01-16396/30.04.2018г. 

14. писмо № към РСЛ18-ВК08-1005- /9/ от 04.12.2018г. на СО, район 

„Слатина“ 

15. Кореспонденция, изходяща от СО, направление „Архитектура и 

градоустройство“ до район  „Слатина“ 

16. Искова молба и съобщение по гр.д. № 42460 по описа за 2019г.  на СРС, 

24 състав. 

С УВАЖЕНИЕ: 

/адв. Д. Филипова/ 

 

 


