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1. През 1941 г. Йеремия Кръстич, български гражданин, който развивал 

търговска дейност, се оженил за Султана Поппетрова, която приела 

неговата фамилия и поела грижите за домакинството. През 1946 г. 

Кръстич прекратил търговската си дейност, а през 1948 г. закупил със 

свои спестени средства нива от 1 декар в землището на Велинград. На 

следващата година земеделските нивата била включена в ТКЗС 

“Народен юмрук”. През 1950 г. на семейство Кръстич се родил син – 

Гавраил. През 1960-те години ТКЗС “Народен юмрук” построила обор в 

бившите земи на Кръстич. Сградата била разрушена до основи през 

1988 г. 

 

2. През декември 1989 г. част от земите, включени в ТКЗС “Народен 

юмрук”, включително нивата от 1 декар, били разпродадени по 

надлежния за това ред от кооперацията. След това имотите били 

продадени на кооперация “Вариетативно стопанство”.  През 2001 г. 

изпълнителният директор (по това време така се е наричал 

председателят на кооперацията) решил да потърси наематели за някои 

от маломерните имоти на кооперацията. Понеже веднага се появила 

изгодна оферта за дългосрочен наем – от “Пет пари в кесия” ООД, 

изпълнителният директор решил веднага да влезе в преговори и да не 

съобщи за това на други лица от кооперацията.  

 

3. Договорът между “Пет пари в кесия” ООД и кооперация “Вариетативно 

стопанство”, представлявана от изпълнителния директор, който 

представил удостоверение за актуално състояние, в което била вписана 
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представителната му власт, бил сключен на 18. март 2001 г., неделя, за 

срок от 18 години. Наемът се определял като фиксирана парична сума и 

надбавка в размер на процент от продадената през годината реколта. 

Договорът бил нотариално заверен и вписан на следващия ден. “Пет 

пари в кесия” ООД решил да разчисти наетата нива и да построи в него 

необходимите елементи – бетонни стълбове и метални въжета, за 

отглеждане на хмел. Имотът бил изцяло разчистен от отпадъци и 

променен съгласно новото му стопанско предназначение до края на 

лятото на 2001 г., като били издадени всички необходими 

разрешителни. След това “Пет пари в кесия” ООД започнало и да сади 

хмел. 

 

4. През февруари 2000 г. нивата в района на Велинград, която кооперация 

“Вариетативно стопанство” дала под наем на “Пет пари в кесия” ООД, 

била реституирана на Йеремия Кръстич по реда на ЗСПЗЗ с влязло в 

сила решение на общинската служба „Земеделие“, подписано от 

председателя и секретаря, което било издадено в изпълнение на 

указанията, дадени на службата от Пазарджишкия окръжен съд 

(компетентен по това време като последна инстанция по реституционни 

въпроси) с влязло в сила решение. През 2004 г. с влязло в сила съдебно 

решение бил уважен ревандикационен иск, предявен от Йеремия 

Кръстич срещу кооперация “Вариетативно стопанство”. Исковата молба 

и решението не били вписани. 

 

5. На 14.09.2004 г. Йеремия Кръстич подал иск за развод със съпругата си, 

тъй като бил скаран с нея от известно време. Никоя от страните не 

поискала произнасяне по вината, но преди да бъде произнесено 

съдебното решение, през февруари 2005 г. Йеремия Кръстич заминал за 

гр. Нови Сад, Сърбия, за да се види със свои роднини. Във влака между 

Белград и Нови Сад съставил саморъчно завещание, за което по-късно 

свидетели потвърдили, че е от 8. февруари 2005 г.,  но в него била 

вписана дата 8. февруари 2006 г. Със завещанието за единствен 

наследник на Йеремия бил посочен неговият внук – Исай Кръстич, 
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който през 2005 г. бил на 15 г. В завещанието било записано следното 

условие: 

 

6. "Заветникът Исай Кръстич ще получи собствеността върху имотите ми 

и ще влезе във владение след навършване на 25 г. възраст. 

Междувременно няма да извършва никакви действия по управление и 

разпореждане с получените имоти. Управлението на цялото 

имуществото, отдаването под наем или аренда ще се осъществява от 

шурея ми Йосиф Христов”. 

 

7. През март 2008 г. починала и Султана Кръстич, която оставила като 

единствен наследник сина си Гавраил. Последният приел наследството 

без възражения. След смъртта на Султана Кръстич, Йосиф Христов 

влязъл във владение на жилището, което принадлежало Йеремия и 

Султана Кръстич. 

 

8. Междувременно отношенията между кооперация “Вариетативно 

стопанство” и “Пет пари в кесия” ООД във връзка с наетия имот се 

влошили. През 2011 г. за председател на кооперацията бил избран 

Димчо Димитров, който имал буен нрав и  бил известен с 

непреклонността си. Димитров имал стара вражда с управителя на “Пет 

пари в кесия” ООД –  Ангел Антонов, и решил по всякакъв начин да му 

пречи да ползва имота – затруднявал достъпа в някои часове на деня, 

палел огньове в съседни имоти така, че пушекът да отива към 

насажденията с хмел,  тормозел работниците, като пускал шумно 

оперни арии в съседния имот. На 10. март 2012 г. управителят на “Пет 

пари в кесия” ООД – Антонов, изпратил на Димитров нотариална 

покана, с която го уведомявал, че дружеството ще продължи да ползва 

своите насаждения от хмел, но отказва повече да плаща наем на 

кооперацията и да осигурява каквото и да е съдействие във връзка с 

имота. В отговора си, който бил получен от Антонов, Димчо Димитров 

изразил открито враждебните си намерения спрямо “Пет пари в кесия” 
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ООД, нарекъл действията им “безобразни и самонадеяни”, но не 

направил никакви искания или възражения по същество. 

 

9. През 2015 г. Йосиф Христов, който живеел в София, се заинтересувал 

от бизнеса с кориандър, чиято пазарна цена непрекъснато растяла. Във 

връзка с това начинание той започнал да се интересува от останалите 

имоти, които били часто то наследството на Йеремия Кръстич. Като 

узнал за нивата в района на Велинград, той веднага решил, че може да я 

ползва за новото си бизнес начинание. На 21. март 2016 г. Христов 

посетил нивата, но с изненада установил, че в нея има съоръжения за 

отглеждане на хмел и засадена реколта. Като разбрал, че нивата била 

отдадена под наем, Христов се разгневил, че някой има договор за 

ползване на същия имот и щом установил, че печалбите от хмел, 

отглеждан в района на Велинград, са значително по-малки от печалбите 

от отглеждане на кориандър в същия район, решил да предприеме 

действия. Без забавяне той наел трактор и разрушил всички намиращи 

се в наетата от “Пет пари в кесия” ООД нива бетонни стълбове, като 

така унищожил и реколтата от  засят хмел. След това започнал да 

разорава земята и да сади кориандър. 

 

10. На 06 април 2016 г. “Пет пари в кесия” ООД чрез управителя си Ангел 

Антонов упълномощило адвокат Янко Яков да заведе искове за защита 

на правата му във връзка с нивата. Поради спешността на случая на 

помощ била призована и кооперация “Вариетативно стопанство”, с 

чийто нов председател – Емил Еленков, Антонов бил в много по-добри 

отношения. Кооперацията упълномощила адвокат Яков да я 

представлява по всякакви дела между “Пет пари в кесия” ООД и Йосиф 

Христов, включително да отговаря по искове срещу кооперацията, но 

не и да предявява искове от нейно име. Исковата молба на адвокат Яков 

постъпила в деловодството на съда на 15.04.2016 г. 

 

11. Вписаните относно “Пет пари в кесия” ООД обстоятелства в търговския 

регистър обаче били променени на 14.04.2011 г., като вместо Ангел 
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Антовнов били вписани двама нови управители – Бончо Борисов и 

Васил Валентинов. Начин на представителство на дружеството от 

управителите не бил вписан и подобни уговорки не се съдържали в 

изменения дружествен договор. На 21.04.2016 г. в канцеларията на съда 

със сутрешната поща постъпили едновременно две писма – с първото 

Бончо Борисов оттеглял представителната власт на адвокат Янков, а с 

второто Васил Валентинов я потвърждавал. И двете писма били 

изпратени на 20.04.2016 г., като пощенският оператор не поддържал 

график за часовете на постъпване на писмата. 

 

12. В откритото съдебно заседание по делото се явили адвокат Юлиян 

Юриев като пълномощник на Йосиф Христов  с редовно пълномощно и 

Янко Яков. 

 

Процесуални правила: 

1. Възможността на страните да предявяват първоначални и насрещни 

искове се преклудира с края на първия тур за говорене в състезанието. 

2. За целите на съединяване на искове се приема, че всички искове на 

страните се гледат по реда на едно и също производство и окръжните 

съдилища могат да разглеждат искове, подсъдни на районния съд. 

3. Не се допускат упълномощителни изявления за процесуално 

представителство в хода на състезанието. 

 

При поискване организаторите ще осигурят на отборите текстове на 

релевантни отменени разпоредби, ако отборите не могат да се снабдят с 

тях. 

 


