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Д О К Л А Д  
 

 

За осъществено процесуално представителство по дела, заведени от и срещу 

Областен управител и/или по дела, заведени от и срещу Държавата за 2014 г. 

 

1. Дело № 5326/2014год. на Върховен касационен съд е образувано по 

касационна жалба на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

представлявано от Областен управител – Велико Търново срещу Решение № 

149/28.05.2014г., постановено по ВГРД 293/2014 год. на ВТОС по силата на което, беше 

уважен предявеният от страна на ВМ на БПЦ иск по реда на чл.108 от Закона за 

собствеността, заведен по отношение на пет  православни храма в с. Арбанаси, със 

статут на национални паметници на културата, а именно: Църква „Св.Димитър”, 

Църква „Св.Георги”, Църква „Св.Архангели Михаил и Гавраил”, Църква „Рождество 

Христово” и Църква „Св.Атанасий”.   

На първа инстанция с Решение от 13.12.2013год. на Районен съд – Велико 

Търново, постановено по ГРД № 289/2013г., заведеният иск беше уважен по отношение 

претенциите за собственост на ВМ на БПЦ върху петте храма – национални паметници 

на културата, с мотива, че същите са придоби от нея по давност в периода от 1871 год., 

когато е  приет Устава за управление на Българската Екзархия до 1942 год., когато 

Екзархийското настоятелство на с. Арбанаси се снабдява за тях с нотариален акт, 

издаден по реда на обстоятелствена проверка. Съдията разгледал делото не е споделил 

становището на Държавата, че по силата на  Закона за издирване на старини и 

спомагане на научни и книжовни предприятия /обн. ДВ бр.13/17.01.1890г./, Закона за 

старините /обн. ДВ, бр.37/18.02.1911г./, Списъка на народните старини №1, публикуван 

в ДВ.бр. 69/1927 год. и алтернативно и по давност, изтекла в полза в периода от 1919  

до 1946 год. /което се удостоверява с голям брой документи приложени по делото/ 

именно  Държавата, а не ВМ на БПЦ е собственик на православните храмове. 

Със същото решение е отхвърлен искът, по отношение на искането на ВМ на 

БПЦ да й бъде предадено от страна на Държавата владението на имотите предмет на 

делото, като това е обосновано със Закона за  културното наследство. 

Държавата подаде възивна жалба срещу частта от постановеното от Районен съд 

решение, съгласно което правото на собственост върху процесните пет храма публична 

държавна собственост /иск по чл.124 от ГПК/, беше призннато на ВМ на БПЦ. По 

същото дело възивна жалба беше подадена от страна и на ответника, като се 

претендираше отмяна на първоинстанционното решение, в частта с която е отказано 

правото на възтановяване на владението /иск. по чл. 108 от ЗС/. По двете жалби беше 

образувано ВГРД № 293/2014г. на Окръжен съд – Велико Търново.  

 С Решение № 149/28.05.2014г. съдът остави без уважение подадената от 

Държавата жалба и уважи изцяло иска, прядявен от ВМ на БПЦ. 

По подадената пред ВКС касационна жалба, съдът е допуснал обжалването по 

следните въпроси, повдигнати от процесуалния предствител на Държавата – Областен 

управител – Велико Търново, а именно: 

1. Следва ли ползващото се от констативен нотариален акт лице да доказва 

възникването на претендираното от него право на собственост при положение, че 

оспорващият правата му се позовава на придобивно основание, предхождащо 

съставянето на констативния нотариален акт и представя съставен в негова полза акт за 

публична държавна собственост; 
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2. Може ли едно църковно настоятелство да придобива по давност собствеността 

на повече от един църковен храм, след като съгласно действащия към момента на 

съставяне на н.а.№169/1943г. Екзархийски устав / Част Четвърта на Допълнението към 

Екзархийския устав, т.1/ всяка църква има едно църковно настоятелство, което да я 

представлява; 

3. Може ли началният момент на фактическо владение на имот по смисъла на 

чл.34 от Закона за давността/отм./ да бъде поставен не чрез осъществяване на 

фактическо действие, обективиращо намерение за владение на имота, а да бъде свързан 

с приемане на документ /устав/; 

4. Става ли държавата собственик на недвижими имоти-открити старини, чрез 

първичен оригинерен способ /по силата на закона, а именно по силата на чл.8 от 

Временни правила за научни и книжовни предприятия, обн.ДВ.бр.31/19.03.1888г., чл.8 

от Закона за издирване на старини и спомагане на научни и книжовни предприятия, 

обн.ДВ.бр.13/17.01.1890г. и чл.25 от Закона за старините, обн.ДВ.бр.87/18.02.1911г./, 

когато имотите попадат в обхвата на легалното понятие за “старини”, съдържащо се в 

чл.2 от Закона за старините, включени са в обнародвания в Държавен вестник Списък 

на народните старини, изготвен в изпълнение на този закон, ако констативният 

нотариален акт за придобиване правото на собственост върху тези имоти по давност от 

определен правен субект е съставен след обнародването на списъка. 

 Заседанието на Върховен касационен съд по делото е насрочено за 29.01.2015 г. 

 

2. Дело на Върховен административен съд № 1219/2014 е образувано по жалба 

на  Р.К. и Л.К срещу Решение № 557 от 05.11.2013 г., постановено по АХД№ 457/2013г. 

по описа на Административен съд Велико Търново, с което искането е отхвърлено, като 

жалбоподателите са осъдени да заплатят 300.00 лв. разноски в полза на областен 

управител. 

Предмет на АХД № 457/2013г., по описа на Административен съд Велико 

Търново е жалба на Р.К., срещу Заповед № СА-02-11-2/08.02.2011г. на областен 

управител на Област Велико Търново, в частта, в която е нанесен на плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) имот № 417.17 с площ от 1,260 дка като временно 

общински с ползвател Р.Р., представляващ част от собствеността им, съобразно 

легитимиращите ги документи. Делото е образувано след като с Решение № 6134 от 

07.05.2013 г. на ВАС по адм. д. № 1376/2012 г. е отменено частично Решение № 

541/13.12.2011 г. по адм. д. № 217/2011 г. на Административен съд - Велико Търново и 

делото е върнато за разглеждане от друг състав, в частта касаеща собствеността на 

жалбоподателите в имот с идентификатор 417.17, надвишаваща 160 кв.м., признати по 

адм.д. № 217/2011г. на Административен съд – гр. Велико Търново.  

С Решение № 12719/27.10.2014 год. на ВАС по дело № 1219/2014год. съдът не 

уважи подадената жалба и остави в сила Решение № 557 от 05.11.2013 г., постановено 

по АХД№ 457/2013г. по описа на Административен съд Велико Търново. Решението е 

влязло в законна сила на 27.10.2014 год. 

 

3. Административен характер дело № 274/2014, по описа на 

Административен съд – Велико Търново е образувано по оспорване на Областен 

управител, обективирано в жалба изх. № ОА04-3219/27.03.2014год. и Заповед № ОА04-

3216/27.03.2014 год., срещу Решение № 815/27.02.2014г. и срещу Решение № 

761/30.01.2014 год. / изменено с предното / на ОС – С. 

Областен управител е поискал отмяна на обжалваните решения ОС – С поради 

противоречието им с императивната разпоредба на чл.14, ал.8 от Закона за общинската 

собственост, съгласно която наемните цени се определт от ОС. В оспореното Решение 

№ 761/30.01.2014 год., ОС – С не е определил наемната цена от която да започне 
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наддаването по публичният търг, като и в Решение № 815/27.02.2014 г., прието след 

връщане от страна на Областен управител, такава цена също не е определена и в 

нарушение на закона е възложено определянето и да стане от субект, различен от ОС – 

С и то по Методика, която се явява неприложима по отношение на предвидения за 

отдаване под наем имот публична общинска собственост. 

С Решение№257/09.06.2014год на Административен съд – Велико Търново, 

постановено по делото по направеното оспорване от страна на Областен управител са 

отменени Решение № 815/27.02.2014г. и е осъден ответника да плати на Областна 

администрация 300 лв. юрисконсултско възнаграждение, като съдът е споделил 

възражението ни, че посочената Методика за определяне на наемна цена е 

неприложима, както и че наемната цена е съществен реквизит на решението на ОС – С, 

липсата на който го прави незаконосъобразно.  

Решението е влязло в законна сила на 27.06.2014 год. 

 

4. Дело на Върховен административен съд № 11099/2014 е образувано по 

частна жалба на М. М. К. срещу Определение № 338/04.06.2014г., постановено по по 

АХД № 83/2014 на Административен съд Ловеч, с което съдът е приел, че исковата 

молба с правно основание чл.203 от АПК, във връзка с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, позоваваща 

се на Заповед № 04-07-10/11.07.2008 г. на Областен управител /под този номер няма 

издавана заповед, като документът представлява писмо до лицето/, е процесуално 

недопустима, оставил я е без разглеждане и е прекратил производството по делото. 

 С Определение № 13284/06.11.2014 год. по АД №1109982014 год. Върховният 

съд е оставил частната жалба без разглеждане, като процесуално недопустима, тъй като 

е подадена след изтичане на срока по чл.230 от АПК. Определението подлежи на 

обжалване пред Петчленен състав на Върховен административен съд. 

 

5. Частно гражданско дело № 822/2014г., по описа на Великотърновски 

районен съд е образувано от Областен управител – Велико Търново, в  качеството му 

на представител на Държавата, по силата на пълномощно на Министъра на 

регионалното развитие, като е поискано по реда на чл.49 от Закона за наследството 

вписване в особената книга на съда волеизявление за приемане от Държавата по опис, 

на основание чл.11, във връзка с чл.61, ал.2 от Закона за наследството, на наследството 

на починалото лице П.К.Д., б.ж. на гр. Велико Търново. 

 С Определение от 16.04.2014 год. по ЧГРД № 822/2014г. съдът е отхвърлил 

молбата на Областен управител да бъде вписано приемане под опис на наследството на 

починалото лице П.К.Д., б.ж. на гр. Велико Търново, тъй като по служебен ред съдът е 

установил, че лицето има роднини от от четвърти наследствен ред, които са призовани 

да  приемат наследството. 

 

6. Дело на Върховен административен съд 10319/2014г. е образувано по 

жалба на И.Б.М. срещу Решение № 307/15.07.2014 год., постановено по АХД № 

432/2014г. по описа на Административен съд Велико Търново, с което жалбата е 

отхвърлена, като неоснователна и жалбоподателят е осъден да заплати 300.00 лв. 

разноски в полза на Областен управител. 

Предмет на административен характер дело № 432/2014г., по описа на 

Административен съд – Велико Търново е жалба на И.Б.М. срещу Заповед № ОА04-

3553/04.04.2014 г. на Областен управител на Област Велико Търново, с която е 

оставено без уважение искането му от 18.09.2008 г. за изплащане на еднократно 

обезщетение по реда на ЗПГРРЛ. Жалбоподателят е изразил несъгласие, с 

констатацията, че липсват доказателствва, че е бил нелегален и е поискал заповедта да 

бъде отменена.  
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  Делото пред Върховен административен съд е висящо. 

 

7. Административно дело № 1/2014 год. на Окръжен съд Велико Търново е 

образувано по жалба на М.П, М.П и П.И и тримата от гр. София срещу мълчалив отказ 

на Областен управител- Велико Търново по заявление от 01.04.2014год., по преписка 

ОА04-3382/01.04.2014год., с което е поискано възстановяване на лозарска колиба, 

находяща се в лозе от 2 декара в м. „Г.с” в землището на гр. Е., правото на собственост 

върху което е възстановена с решение на ПК – Е., но не е възстановена собствеността 

върху сградата. Искането е подадено на основание чл.6, ал.1, т.2, във връзка с чл.2, ал.5 

от ЗОСОИ.  

Първоначало производството се е развило пред Административен съд – Велико 

Търново, където е било образувано АХД № 460/2014 год. С Определение 

№368/17.09.2014 год. производството по делото е прекратено и същото е препратено за 

разглеждане по компетентност от Окръжен съд – Велико Търново. 

С Определение № 1/14.11.2014г. по административно дело № 1/2014 год. по 

описа на Окръжен съд – Велико Търново жалбата е оставена без разглеждане и 

производството по делото е прекратено, тъй като е прието, че съгласно чл.6, ал.1, т.2 от 

ЗОСОИ исканията по този закон се подават в едногодишен срок от влизане в сила на 

закона, който срок е изтекъл още през 1998 год., а така също мълчаливите откази 

подлежат на оспорване да 31.03.2000 год., поради което подадената жалба се явява 

недопустима.Определението подлежи на обжалване пред ВКС. 

Към настоящия момент определението не е влязло в законна сила. 

 

8. Гражданско дело № 119/2014год. на Районен съд –Елена е образувано по 

заведен от страна на Н.Н.П отрицателен установителен иск по 124, ал.1 от ГПК, с който 

е поискано да бъде признато, че Държавата не е собственик на  имотите, за които са 

съставени  АДС № 4266/12.08.2013, АДС №4268/19.08.2013 и АДС № 4269/20.08.2013г. 

 Процесните имоти, за които са съставени актовете за държавна собственост, се 

намират в границите на околовръстен полигон на с. Х, Община Е, като за тях лицето не 

разполага с документи за собственост и е стратирало процедура за придобиването им 

по реда на охранителното производство.  

 С Решение № 87/14.11.2014г. на Районен съд – Елена е прието за установено, че 

Държавата неправилно е актувала и не е собственик на процесните имоти, като са 

присъдени в полза на ищеца разноски в размер на 1015.09 лв. 

 От страна на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез 

процесуалния представител – Областен управител – Велико Търново е подадена 

въззивна жалба срещу Решение № 87/14.11.2014г. на Районен съд – Елена. 

 Производството по делото е висящо. 

 

9. Гражданско дело № 120/2014год. на Районен съд –Елена е образувано по 

заведен от страна на Г. И. Г. отрицателен установителен иск по 124, ал.1 от ГПК, с 

който е поискано да бъде признато, че Държавата не е собственик на  имотите, за които 

са съставени  АДС № 4267/12.08.2013г. и АДС № 4271./20.08.2013г. 

 Процесните имоти, за които са съставени актовете за държавна собственост, се 

намират в границите на околовръстен полигон на с. Х, Община Е, като за тях лицето не 

разполага с документи за собственост и е стратирало процедура за придобиването им 

по реда на охранителното производство.  

 С Решение № 84/07.11.2014г. на Районен съд – Елена е прието за установено, че 

Държавата неправилно е актувала и не е собственик на процесните имоти, като са 

присъдени в полза на ищеца разноски в размер на 1010.80 лв. 
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 От страна на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез 

процесуалния представител – Областен управител – Велико Търново е подадена 

въззивна жалба срещу Решение № 84/07.11.2014г. на Районен съд – Елена. 

 Производството по делото е висящо. 

 

10. Гражданско дело № 121/2014год. на Районен съд –Елена е образувано по 

заведен от страна на М.И.Г.-М. отрицателен установителен иск по 124, ал.1 от ГПК, с 

който е поискано да бъде признато, че Държавата не е собственик на  имотите, за които 

са съставени  АДС № 4265/09.08.2013г. и АДС № 4270/15.08.2013г. 

 Процесните имоти, за които са съставени актовете за държавна собственост, 

се намират в границите на околовръстен полигон на с. Х, Община Е, като за тях лицето 

не разполага с документи за собственост и е стратирало процедура за придобиването им 

по реда на охранителното производство.  

 С Решение № 85/07.11.2014г. на Районен съд – Елена е прието за установено, че 

Държавата неправилно е актувала и не е собственик на процесните имоти, като са 

присъдени в полза на ищеца разноски в размер на 996.77 лв. 

 От страна на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез 

процесуалния представител – Областен управител – Велико Търново е подадена 

въззивна жалба срещу Решение № 85/07.11.2014г. на Районен съд – Елена. 

 Производството по делото е висящо. 

 

11. Гражданско дело № 122/2014год. на Районен съд –Елена е образувано по 

заведен от страна на В.Л.В. и М.Н.В. отрицателен установителен иск по 124, ал.1 от 

ГПК, с който е поискано да бъде признато, че Държавата не е собственик на имот, за 

които е съставен  АДС 4264/09.08.2013г.  

 Процесният имот, за които е съставен акта за държавна собственост, се намира в 

границите на околовръстен полигон на с. Х, Община Е, като за него лицето не 

разполага с документи за собственост и е стратирало процедура за придобиването му по 

реда на охранителното производство.  

 С Решение № 86/07.11.2014г. на Районен съд – Елена е прието за установено, че 

Държавата неправилно е актувала и не е собственик на процесния имот, като са 

присъдени в полза на ищците разноски в размер на 1358.00 лв. 

 От страна на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез 

процесуалния представител – Областен управител – Велико Търново е подадена 

въззивна жалба срещу Решение № 86/07.11.2014г. на Районен съд – Елена. 

 Производството по делото е висящо. 

 

 


