
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 2019 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 

незастроено дворно 

място от 4  800 

кв.м., находящо се 

в местността „Б. т.” 

на гр. Дебелец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

ВКС 

4750/2019 г. 

 

 

 

 

Висящо 

 

Насрочено от 

ВКС закрито 

заседание за 

произнасяне 

по 

допустимост 

на касационно 

обжалване за 

27.02.2020г. 

Решение №309/28.07.2017г. по ВГРД № 

283/2017г. на ВТОС и връща за ново 

разглеждане  

 

С Решение №269/18.06.2019г. 

Окръжен съд Велико Търново 

потвърждава 

Решение№814/07.12.2016г. по ГРД № 

276/2016 на ВТРС. 

Подадена е касационна жалба. 

Образувано е дело №  4750/2019 г. на 

Върховен касационен съд. Насрочено 

е закрито заседание за произнасяне по 

допустимост на касационното 

обжалване за 27.02.2020г.  

 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..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приключило 

в полза на 

Областен 

управител 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

С Решение№2738/25.02.2019г. по 

АХД№67/2018г. на Върховен 

административен съд е потвърдено 

Решение № 374/08.11.2017г. на АСВТ 

 

 



ГРД № 

2353/2012 

РСГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВГРД 

795/2018г. 

ВТОС 

 "И.банк" АД 

с/у Държавата 

/ МФ/ 

представлява

но от ОУ 

Иск срещу 

държавата, 

като универсален 

правоприемник по 

иск за дължим 

кредит на лицето 

М.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приключило 

В полза на 

Министерство 

на финансите 

С Определение №255/30.07.2018 год. по 

ГРД № 2353/2012 иска е оставен без 

разглеждане и е прекратено 

производството поради недопустимост. 

 

 

 

 

С Определение от 28.02.2019г. е 

оставено в сила Определение 

№255/30.07.2018 год. на РСГО за 

прекратяване на производството 

поради недопустимост, постановено 

по ГРД № 2353/2012 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

Приключило 

в полза на 

Областен 

управител 

С Решение № 464/12.12.2017г. по АХД 

№754/2017г. на АСВТ  жалбата е 

отхвърлена, като неоснователна.  

По касационна жалба на ищеца е 

образувано дело № 1233/2018г. във 

Върховен административен съд. 

 

С Решение№10994/15.07.2019г. на 

Върховен административен съд  е 

оставено в сила Решение № 

464/12.12.2017г. на АСВТ по 

АХД754/2017г.  

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 

Приключило С Определение  

№ 44/17.01.2019г. на Районен съд 

Свищов е прекратено производството 

по делото, поради оттегляне на 

жалбата. 



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 С Решение № 282/ 9.12.2019 год. на 

Районен съд Свищов е отхвърлена 

жалбата срещу  Заповед № ОА04-

7146/15.11.2018г. на Областен 

управител. Решението подлежи на 

обжалване. 

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. 

 

С Разпореждане№2632/15.11.2019г. на 

ГОРС е поставено прекратяване на 

производството по делото. 

Разпореждането подлежи на 

обжалване. 

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. 



 АХД 

700/2019 

 ВРИД Кмет на 

Община 

Златарица с/у 

Областен 

управител 

Жалба на ВРИД 

Кмет на Община 

Златарица с/у 

Заповед № ОА04-

8164/5.11.2019г. на 

Областен 

управител за 

частична отмяна на 

Заповед на Кмета 

на Община 

Златарица за 

провеждане на търг 

за 11 имота, за 

които няма взето  

решение от ОС 

Висящо Проведено е заседание по делото, 

очаква се произнасяне с Решение от 

Административен съд. 

 АХД 

194/2019 

 Областен 

управител  с/у 

Общински 

съвет 

Златарица 

Областен 

управител е 

оспорил Решение 

№ 791/28.02.2019 

г., по Протокол № 

49 на Общински 

съвет – Златарица, 

с което се изменя 

Решение № 

764/31.01.2019 г., 

по Протокол № 48 

на Общински съвет 

– Златарица. 

Приключило На основание чл. 155, ал. 1 и ал. 3 от 

АПК Областен управител е оттеглил 

подадената жалба, тъй като в хода на 

съдебното производство с Решение № 

813 по Протокол № 50/29.03.2019г., 

Общински съвет – Златарица е 

отменил оспореното Решение № 

791/28.02.2019г., предмет на 

образуваното съдебно производство. 

 


