
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 2018 г. 

 
№ на дело 

Районен съд 

№ на дело 

Окръжен 

съд 

/ 

Апелативен 

съд/ 

Администр

а-тивен 

 съд 

№ на дело 

Върховен 

касационен 

съд 

София/ 

Върховен 

админи- 

стративен 

съд        

страни предмет Статус  Резултат 

ГРД 

276/2016г. 

Великотърнов

ски районен 

съд 

ВГРД 

283/2017 

ВТОС 

 

 

ВКС  

5080/2017 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 

подпомагаща 

страна, 

представлява

но от ОУ 

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 

кв.м., находящо се 

в местността „Б. т.” 

на гр. Дебелец 

Висящо 

чака 

насрочване 

пред  ВТОС 

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 

ВТОС 

С Определение № 433/01.08.2018 год. на 

ВКС е допуснато до касационно 

обжалване Решение №309/28.07.2017г. по 

ВГРД № 283/2017г. на ВТОС по жалба на 

Държавата и ДА „ДРВЗ. 

 

С Решение № 146/27.12.2018 год. на ВКС  



по дело 5080/2017г. отменя Решение 

№309/28.07.2017г. по ВГРД № 283/2017г. 

на ВТОС и връща за ново разглеждане  

 

Чака насрочване от ВТОС за повторно 

разглеждане на делото от друг състав   

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 

висящо  

чака влизане 

в сила или 

оспорване   

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.  

 

С Решение № 456652/23.07.2018г. по  

ГРД 75027/2017г в 

Софийски районен съд е уважен 

изцяло предявеният иск. 

 АХД 

592/2017г. 

АС Велико 

Търново 

ВАС 

67/2018г. 

 

Община Елена 

с/у  

Областен 

управител 

Община Елена с/у 

Заповед № ОА04-

5459/12.07.2017г. 

на Областен 

управител с която е 

отменен АЧОС № 

1267/15.11.2016г..  

Висящо 

във ВАС 

С Решение № 374/08.11.2017 год. на 

Административен съд Велико Търново  е 

отхвърлена жалбата на Община Елена. 

Подадена е касационна жалба от Община 

Елена.  

 

Образувано е дело № 67/2018г. във  

Върховен административен съд, 

насрочено за 05.02.2019 год. 

 

 

 АХД №  Областен Областен Приключило С Решение №99/28.02.2018г. на АСВТ е 



1/2018г. 

АС Велико 

Търново 

управител 

с/у  

Общински 

съвет 

Златарица 

управител е 

оспорил  

Решение № 437 по 

Протокол 

№31/30.01.2017г., 

потвърдено с 

Решение № 

458/30.11.2017г. по 

Протокол 32 на 

Общински съвет 

Златарица 

отменено Решение №485/30.11.2017г. на 

ОС Златарица с което е потвърдено 

Решение № 437/ по протокол 

№31/30.10.2017г. 

 АХД № 

403/2018г. 

АС Велико 

Търново 

 Областен 

управител 

с/у  

Общински 

съвет  

Горна 

Оряховица 

Областен 

управител е 

оспорил  

Решение № 710 по 

Протокол 

№42/26.04.2018г. 

на Общински съвет 

З Горна Оряховица 

Приключило С Определение № 236/10.07.2018 год. 

производството е прекратено, във 

връзка с оттегляне на жалбата на ОУ 

поради отмяна на оспорваното решение 

от страна на  ОС Горна Оряховица  в 

хода на  съдебното производство. 

 АХД № 

204/2018г. 

АС Велико 

Търново 

 Областен 

управител 

с/у  

Общински 

съвет 

Стражица 

Областен 

управител е 

оспорил  

Решение № 397 по 

Протокол 

№39/29.12.2017г., 

потвърдено с 

Решение № 410 по 

протокол № 

40/31.01.2018 г. на 

Общински съвет 

Стражица 

 

 

Приключило С Определение № 110/04.04.2018 год. 

производството е прекратено, във 

връзка отмяна на оспорваните решения 

от страна на  ОС Стражица в хода на  

съдебното производство. 

 

 

ГРД № Чака  "И.банк" АД Иск срещу Висящо С Определение №255/30.07.2018 год. по 



2353/2012 

РСГО 
образуване 

на дело във 

ВТОС 

с/у Държавата 

/ МФ/ 

представлява

но от ОУ 

държавата, 

като универсален 

правоприемник по 

иск за дължим 

кредит на лицето 

М.Ш. 

Чака 

образуване 

на дело във 

ВТОС 

ГРД № 2353/2012 иска е оставен без 

разглеждане и е прекратено 

производството поради недопустимост. 

 

Жалба от "И.банк" АД  с/у 

определението. Чака образуване на 

дело във ВТОС 

 АХД  

754/2017 г. 

АС Велико 

Търново 

ВАС № 

1233/2018г. 

С.П. А.  

с/у 

Областен 

управител  

Жалбата е срещу 

заповед на 

Областен 

управител за 

налагане на 

дисциплинарно 

наказание 

Висящо 

във ВАС 

С Решение № 464/12.12.2017г. жалбата е 

отхвърлена, като неоснователна.  

 

Образувано е дело № 1233/2018г. във 

Върховен административен съд, 

насрочено за 17.04.2019г. 

 ТГРД 

143/2017 

ВТОС 

 

ВТГРД 

180/2018г. 

на 

Апелативен 

съд Велико 

Търново 

 Областна 

администра- 

ция – Велико 

Търново 

с/у 

 

СД "С. - 

съдружие" 

Иск за заплащане 

на дължими суми 

за неизплатени 

задължения за 

наем, 

консумативни 

разходи, такса 

битови отпадъци и 

лихви върху 

главницата 

Приключило В хода на производството по делото 

ответникът е погасил по-голяма част от 

дължимите задължения.  
 

С Решение № 153/03.04.2018 г. частично 

са уважени исковете на Областен 

управител за оставащите за дължими 

суми, след извършеното плащане от 

длъжника в хода на делото. 
 

Подадена е въззивна жалба от Областен 

управител пред Апелативан съд Велико 

Търново за отхвърлените искове и 

относно приетата от съда 

последователност на погасяване на 

задължениета на длъжника първо 

главница и след това лихва. 
 

С решение № 262/16.11.2018 год. на 

Апелативен съд Велико Търново е 

уважена жалбата на Областен 

управител по отношение на 



отхвърлените от първоинстанционния 

съд искове и е отхвърлена в частта 

относно поредността на погасяване на 

задълженията. 

 

ГРД № 

231/2018г. 

ВТРС 

 

  Д.П.  

с/у  

МРРБ 

представлява

но от ОУ 

Иск по чл.124, ал.1 

от ГПК, във връзка 

с чл.79, ал.3 от ЗС 

по отношение на 

имот актуван с 

АДС № 

4621/14.12.2015г. 

 

Приключило С Определение № 567/29.03.2018 год. 

производството е прекратено поради 

липса на правен интерес, тъй като АДС 

№ 4621/14.12.2015г. е отписан от 

актовите книги за ДС 

ГРД № 

1346/2018г. 

Свищовски 

РС 

  Н.Г и Н.Г  

с/у 

Областен 

управител  

Жалба против 

Заповед № ОА04-

7146/15.11.2018г. 

на ОУ за 

одобряване на ПНО 

за земи по §4к 

ЗСПЗЗ в землището 

на гр. Свищов 

 

Висящо Чака насрочване 

ГРД № 

1345/2018г. 

Свищовски 

РС 

  Т. Г. 

с/у 

Областен 

управител 

Жалба против 

Заповед № ОА04-

7146/15.11.2018г. 

на ОУ за 

одобряване на ПНО 

за земи по §4к 

ЗСПЗЗ в землището 

на гр. Свищов 

 

 

 

Висящо Делото е насрочено за разглеждане на 

06.02.2019 год. 

ГРД №   П.Т. А. Жалба против Приключило С Определение № 473/22.10.2018г. на 



253/2018г. 

Свищовски 

РС 

с/у 

Областен 

управител 

Заповед № ОА-04-

689/07.02.2018г на 

ОУ за одобряване 

на ПНО за земи по 

§4к ЗСПЗЗ в 

землището на гр. 

Свищов 

 

СРС производството е прекратено 

поради оттегляне на жалбата 

ГРД № 

207/2018г. 

Свищовски 

РС 

  Д. Ц.  и А. М. 

с/у 

Областен 

управител 

Жалба против 

Заповед № ОА-04-

689/07.02.2018г на 

ОУ за одобряване 

на ПНО за земи по 

§4к ЗСПЗЗ в 

землището на гр. 

Свищов 

Висящо Жалбата е оставена без движение, 

даден е срок за отстраняване на 

нередовност. 

ГРД № 

2326/2018г. 

ВТРС 

  Наследници на 

одържавено 

д-во  

Св. Троица  

с/у 

МРРБ, 

представлява

но от ОУ 

 и  

Винпром 

Севлиево 

Иск за делба за 

имоти, бивша 

собственост  на      

д-во Св. Троица, 

отнети по ЗЕГПНС 

и реституирани по 

силата на ЗВСОНИ 

Висящо Поискано е заличаване на Държавата, 

представлявана от МРРБ, чрез 

Областен управител от производството 

по делото, тъй като след реституция и 

извършена приватизация, няма имоти 

ДС, които да подлежат на делба. 

ИД 

143/2007 г. 

Горна 

Оряховица 

  Министерство 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у  

З.А.А 

Изплатени от 

държавата 

издръжки 

Висящо Предявяване на разпределения за 

събраните до момента  суми по ИД 

ИД   Министерство Изплатени от Висящо Предявяване на разпределения за 



105/2007 г. 

Горна 

Оряховица 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

К.М.А 

държавата 

издръжки 

събраните до момента  суми по ИД. 

ИД  

15/2016 г. 

Павликени 

  Министерство 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

Н.П 

Присъдени суми по  

по НД № 

812/2015г. 

Висящо Не е открито имущество на длъжника, 

което да подлежи на принудително 

събиране. 

ИД 

5/2005 г. 

Горна 

Оряховица 

  Министерство 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

И.П.Г. 

Изплатени от 

държавата 

издръжки 

Приключило Длъжникът е погасил изцяло 

задължението си преди датата на 

насрочения за 17.01.2018г. опис на 

имуществото му. Делото е прекратено. 

ИД № 

275/2018 г. 

Горна 

Оряховица 

  Министерство 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

В. С. Н. 

Изплатени от 

държавата 

издръжки 

Висящо Извършване на изпълнителни 

действия за събиране на суми за 

изплащане на задължението. 

ИД № 

200/2005 г. 

Горна 

Оряховица 

  Министерство 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

Т. С. Б 

 

 

 

. 

Изплатени от 

държавата 

издръжки 

 

 

 

 

 

 

Висящо Предявяване на разпределения за 

събраните до момента  суми по ИД 

ИД №   Министерство Изплатени от Висящо Извършване на изпълнителни 



302/2017 г. 

Горна 

Оряховица 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

В. С. Н 

държавата 

издръжки 

действия за събиране на суми за 

изплащане на задължението. 

ИД № 

78/2008 г. 

Велико 

Търново  

  Министерство 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

М. С. М. 

Изплатени от 

държавата 

издръжки 

Висящо Предявяване на разпределения за 

събраните до момента  суми по ИД. 

ИД №  

8/2016  г.  

Велико 

Търново  

  Министерство 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

С. А. А. 

Изплатени от 

държавата 

издръжки 

Висящо Предявяване на разпределения за 

събраните до момента  суми по ИД. 

ИД № 

68/2018 г. 

Велико 

Търново  

  Министерство 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

С. Е. Ч. 

Изплатени от 

държавата 

издръжки 

Висящо Извършване на изпълнителни 

действия за събиране на суми за 

изплащане на задължението. 

ИД № 

208/2013 г. 

Велико 

Търново  

  Министерство 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

С. С. И. 

 

 

 

 

Изплатени от 

държавата 

издръжки 

Висящо Предявяване на разпределения за 

събраните до момента  суми по ИД. 

ИД №   Министерство Изплатени от Висящо Предявяване на разпределения за 



640/2004 г. 

Велико 

Търново  

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

М. И. М. 

държавата 

издръжки 
 

 

 

 

 

 

събраните до момента  суми по ИД. 

ИД № 

254/2005 г. 

Велико 

Търново  

  Министерство 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

П. П. П. 

Изплатени от 

държавата 

издръжки 

Висящо Предявяване на разпределения за 

събраните до момента  суми по ИД. 

ИД № 

453/2006 г. 

Велико 

Търново  

  Министерство 

на финансите, 

представлява

но от ОУ 

с/у 

И. С. П. 

Изплатени от 

държавата 

издръжки 

Висящо Предявяване на разпределения за 

събраните до момента  суми по ИД. 

 

 

 


