
Д О К Л А Д  

 
за осъщественото процесуално представителство през 2017 год. от служителите с юридическо образование в Областна 

администрация Велико Търново по дела, заведени от и срещу Областен управител и/или по дела, заведени от и срещу Държавата 

 

 
№ на дело 

Районен съд 

№ на дело 

Окръжен 

съд 

Велико 

Търново/ 

Администр

а-тивен 

 съд 

№ на дело 

Върховен 

касационен 

съд 

София/ 

Върховен 

админи- 

стративен 

съд        

страни предмет Статус  Резултат 

ГРД 

120/2014г. 

Еленски 

районен съд 

ВГРД 

65/2015г 

 

ВГРД 

358/2016г.  

второ 

разглеждане 

ВКС 

3678/2015г. 

 

ВКС 

4755/2016г. 

Г. И. Г. срещу 

МРРБ 
 

Отрицателен 

установителен иск 

за собственост по 

отношение на 

2407/4907 ид.ч. от 

имот с 

идентификатор 

77178.353.17. и  

884/2884  ид.ч. от 

имот с 

идентификатор 

77178.353.18., и 

двата находящи се 

в околовръстен 

полигон на с. 

Харваловци 

Приключило С решение на Районен съд Елена е 

прието, че държавата не е собственик на 

2407/4907 ид.ч. от имот с идентификатор 

77178.353.17. и  

884/2884  ид.ч. от имот с идентификатор 

77178.353.18., и двата находящ се в 

околовръстен полигон на с. Харваловци. 

Окръжен съд Велико Търново 

потвърждава изцяло решението на 

районен съд Елена. 

Върховен касационен съд отменя 

решението на окръжен съд в частта 

относно 2407/4907 ид.ч. от имот с 

идентификатор 77178.353.17 в 

околовръстен полигон на с. Харваловци и 

връща делото за ново произнасяне 

съобразно задължителните указания. В 

частта относно 884/2884  ид.ч. от имот с 

идентификатор 77178.353.18 в 



околовръстен полигон на с. Харваловци 

прекратява производството, тъй като 

цената на имота е под 5000 лв., поради 

което не подлежи на касационно 

обжалване. 

Окръжен съд при повторното 

разглеждане на делото отново 

потвърждава изцяло решението на 

районен съд Елена по отношение на 

2407/4907 ид.ч. от имот с идентификатор 

77178.353.17 в околовръстен полигон на 

с. Харваловци..  

Областен управител, като пълномощник 

на МРРБ е подал касационна жалба 

срещу второто решение на Окръжен съд. 

С определение   

С определение № 227/22.05.2017 година 

по дело ВКС 4755/2016г. не е допуснато 

касационно обжалване  

ГРД 

122/2014г. 

Еленски 

районен съд 

ВГРД 

64/2015г 

 

ВГРД 

361/2016г.  

второ 

разглеждане 

ВКС 

3554/2015г. 

 

ВКС 

27/2017г. 

В. Л. В. и  

М. Н. В. 

срещу МРРБ 

 

Отрицателен 

установителен иск 

за собственост по 

отношение на 

5712/6212 ид.ч. от 

имот с 

идентификатор 

77178.353.15., 

находящ се в 

околовръстен 

полигон на с. 

Харваловци 

Приключило С решение на Районен съд Елена е 

прието, че държавата не е собственик на 

5712/6212 ид.ч. от имот с идентификатор 

77178.353.15., находящ се в околовръстен 

полигон на с. Харваловци. 

Окръжен съд Велико Търново 

потвърждава изцяло решението на 

районен съд Елена. 

Върховен касационен съд отменя 

решението на окръжен съд и му връща 

делото за ново произнасяне съобразно 

задължителните указания. 

Окръжен съд при повторното 

разглеждане на делото отново 

потвърждава изцяло решението на 



районен съд Елена.  

Областен управител, като пълномощник 

на МРРБ е подал касационна жалба 

срещу второто решение на Окръжен съд.  

С определение № 365/03.08.2017 г. по 

дело ВКС 27/2017 г. не е допуснато 

касационно обжалване. 

ГРД 

223/2015г. 

Еленски 

районен съд 

ВГРД 

367/2016г 
ВКС 

4404/2016г 

Х. В. Т. 

срещу МРРБ 

 

Отрицателен 

установителен иск 

за собственост по 

отношение на 

987/1986 ид.ч. от 

имот с 

идентификатор 

10522.500.7. 
находящ се в 

околовръстен 

полигон на с. 

Велковци 

Приключило С решение на Районен съд Елена е 

прието, че държавата не е собственик на 

987/1986 ид.ч. от имот с идентификатор 

10522.500.7. находящ се в околовръстен 

полигон на с. Велковци.  
Окръжен съд Велико Търново 

потвърждава изцяло решението на 

районен съд Елена. 

Областен управител, като пълномощник 

на МРРБ е подал касационна жалба 

срещу решението на Окръжен съд. 

Образувано е дело ВКС 4404/2016г.  

С определение № 265/14.06.2017 г.по 

дело ВКС 4755/2016г. не е допуснато 

касационно обжалване  

ГРД 

276/2016г. 

Великотърнов

ски районен 

съд 

ВГРД 

283/2017 

 

ВКС  

5079/2017 г. 

Д. а. „Д. р. и 

в.з.” (ДА 

„ДРВЗ”) 

против 

наследниците 

на М. Н. (Х.) 

Хр., 
наследниците 

на С. М. Н. (Х.) 

и наследниците 

на Н..а М. Х. 

МРРБ е 

Отрицателен 

установителен иск, 

че ответниците не 

са собственици на 

деактуваните по 

АДС № 

1787/21.X.1958 г. 

ярмомелка и други 

постройки, заедно 

със застроено и 

незастроенодворно 

място от 4  800 

Висящо 

чака 

насрочване  

на закрито 

заседание 

във ВКС за 

произнасяне 

по допускане 

на 

касационно 

обжалване 

С решение на Великотърновски районен 

съд отрицателният иск е оставен без 

уважение. Подадена е въззивна жалба от 

страна на Д. а. „Д. р. и в.з.” (ДА „ДРВЗ”) 

и на МРРБ 

С решение на ВТОС въззивната жалба от 

страна на Д. а. „Д. р. и в.з.” (ДА „ДРВЗ”) 

и въззивната жалба на МРРБ са оставени 

без уважение и е потвърдено решението 

на ВТРС. От страна на Д. а. „Д. р. и в.з.” 

(ДА „ДРВЗ”) и МРРБ са подадени 

касационни жалби срещу решението на 



подпомагаща 

страна 

кв.м., находящо се 

в местността „Б. т.” 

на гр. Дебелец 

ВТОС 

Висящо 

чака насрочване на закрито заседание 

във ВКС за произнасяне по допускане 

на касационно обжалване. 

 

ГРД 

935/2016г. 

Районен съд 

Горна 

Оряховица 

ВГРД 

10/2017 

 М. С. М. с/у 

Министъра на 

финансите  

иск за погасяване 

по давност на 

задължение за 

изплетена от страна 

на Община Горна 

Оряховица 

издръжка 

Приключило С решение на съда иска е оставен без 

уважение, тъй като е прието, че ищеца 

дължи на Община Горна Оряховица 

изплатената от нея издръжка по реда на 

Наредбата за изплащане от държавата на 

присъдена издръжка  

С Решение № 78/07.03.2017 г. по ВГРД 

10/2017 год. ВТОС отхвърля жалбата 

на  М. С. М и потвърждава 

първоинстанционното решение. 

Заповедно 

производство 

Дело № 

48402/2017г. 

Софийски 

районен съд 

 

ГРД 

75027/2017г 

Софийски 

районен съд 

  Областна 

администра-

ция – Велико 

Търново 

с/у 

ПП „ДПБ“ 

Иск за заплащане 

на дължими суми 

за неизплатени 

задължения за 

наем, такса битови 

отпадъци и лихви 

върху главницата 

По 

заповедното 

производство 

е издадена 

Заповед за 

изпълнение 

на парично 

задължение 

от 20.07.2017г 

 

ГРД 

75027/2017г 

е висящо и 

чака 

насрочване   

Издадена е Заповед за изпълнение на 

парично задължение от 20.07.2017г. на 

СРС. Против заповедта е постъпило 

възражение на длъжника. В 

едномесечния срок е заведен иск с/у 

длъжника по общия ред. Образувано е 

ГРД 75027/2017г в 

Софийски районен съд. Очаква се 

насрочване на делото.   

АХД 

592/2017г. 

Администра-

  

 

Община Елена 

с/у  

Областен 

Община Елена с/у 

Заповед № ОА04-

5459/12.07.2017г. 

Висящо 

Очаква 

образуване 

С Решение № 374/08.11.2017 год. на 

Административен съд Велико Търново  е 

отхвърлена жалбата на Община Елена. 



тивен съд 

Велико 

Търново 

управител на Областен 

управител с която е 

отменен АЧОС № 

1267/15.11.2016г..  

на дело във 

ВАС 

Подадена е касационна жалба от Община 

Елена. Чака се образуване на дело във 

Върховен административен съд. 

АХД 

671/2017 

  Областен 

управител 

с/у  

Общински 

съвет 

Златарица 

Със Заповед № 

ОА04-

6304/14.08.2017 г. е 

оспорено пред АС 

Решение № 379 по 

Протокол № 26 от 

30.06.2017 г. на 

Общински съвет 

Златарица 

Приключило С Определение от 24.11.2017 год. на АС 

Велико Търново е прекратено 

производството по делото, тъй като 

оспореното решение е било отменено 

от Общински съвет Златарица в хода 

на съдебното производство. 

АХД  

129/2017 

  „Г“  АД 

 с/у  

Община Горна 

Оряховица - 

Областен 

управител е 

заинтересова- 

на страна 

Против заповед 

№2772/24.10.2003 

г.,  с която е 

изменен плана на 

Източна 

промишлена зона – 

Горна Оряховица 

Приключило Производството по делото е 

прекратено по отношение на Областен 

управител 

АХД  

754/2017 

  С.П. А.  

с/у 

Областен 

управител  

Жалбата е срещу 

заповед на 

Областен 

управител за 

налагане на 

дисциплинарно 

наказание 

Висящо 

чака 

образуване 

на дело във 

ВАС 

С Решение № 464/12.12.2017г. жалбата 

е отхвърлена, като неоснователна. От 

страна на С. П. А е подадена 

касационна жалба. Чака се образуване 

на дело във Върховен 

административен съд. 

ТГРД 

143/2017 

ВТОС 

  Областна 

администра- 

ция – Велико 

Търново 

с/у 

 

Иск за заплащане 

на дължими суми 

за неизплатени 

задължения за 

наем, 

консумативни 

Висящо В хода на производството по делото 

ответникът е погасил по-голяма част 

от дължимите задължения. По 

отношение на останалата част 

производството е висящо. 



СД "С. - 

съдружие" 

разходи, такса 

битови отпадъци и 

лихви върху 

главницата 

ИД 

143/2007 

РСГО 

  Министерство 

на финасите 

с/у  

З.А.А 

Изплатени от 

държавата 

издръжки 

Висящо Отложено е за 2018 год. извършването 

на разпределение на събраните суми по 

ИД. 

ИД 

105/2007 

РСГО 

  Министерство 

на финасите 

с/у 

К.М.А 

Изплатени от 

държавата 

издръжки 

Висящо Предявено е разпределение на 

събраните до момента  суми по ИД. 

 

 

Изготвил: Милена Павлова-Карабялова – главен юрисконсулт, Дирекция АПОФУС 

 


