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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 2013 г. 

 

1. ГРД130/2009 год. на Окръжен съд – Велико Търново, е образувано по иск на 

„Зърнени храни” АД, гр. София срещу Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” и Държавата чрез Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, с правно основание чл. 108 от ЗС, като се претендира да бъде 

осъдена държавата да  предаде владението на недвижим имот, представляващ 

„Зърнобаза Крушето”. В процеса от страна на „Слънчеви лъчи трейд” ЕООД, гр. София 

беше направено главно стъпване, като бяха предявени претенции за собственост от 

страна на дружеството по отношение на същия имот. Процесуалното представителство 

по делото от страна на Министъра на регионалното развитие и благоустройството се 

осъществяваше чрез Областен управител на Област Велико Търново. 

С Решение № 145/06.08.2010 год. на Окръжен съд – Велико Търново бяха 

отхвърлени исковете на „Зърнени храни” АД, гр. София  и на „Слънчеви лъчи трейд” 

ЕООД, гр. София.  

По жалба на двете дружества беше образувано в Апелативен съд – Велико 

Търново ВГРД № 45 от 2011 год., като с Решение №81 от 29.03.2011 год. беше 

потвърдено решението на първата инстанция.  

„Зърнени храни” АД, гр. София  и „Слънчеви лъчи трейд” ЕООД, гр. София 

подадоха касационни жалби срещу решението на Великотърновски апелативен съд, 

сочейки  противоречива съдебна практика, позовавайки се на Решение по ГРД № 

2100/2005 г. на РС Враца и Решение по ВГРД 427/2008 на ОС Враца. Върховен 

касационен съд допусна касационното обжалване и с Решение № 72/16.09.2013 год. по 

търговско дело № 925/2011год. на ВКС постанови Решение № 72/16.09.2013 год., с 

което отмени въззивно Решение № 81/29.03.2011 г. по ВГРД .№ 45/2011 г. на 

Великотърновския апелативен съд и потвърденото с него Решение №145/06.08.2010 г. 

по ГРД №130/2009 г. на Великотърновския окръжен съд, като вместо това призна за 

установено, че „Зърнени храни” АД, гр. София  е собственик на „Зърнобаза Крушето” и 

осъди "Държавен резерв и военновременни запаси" да предаде владението на имота. 

Решението е окончателно. Със същото Решение, бяха отхвърлени исковете на главно 

встъпилото в процеса лице - „Слънчеви лъчи трейд” ЕООД, гр. София. 

 Върховният съд не сподели становището на Държавата, че обстоятелството дали 

има извършено вписване намаляване капитала на „Зърнени храни” ЕАД, гр. София със 

стойността на  „Зърнобаза Крушето”, която по силата на решение на едноличния 

собственик на дружеството, обективирано в Разпореждане на МС е извадена от 

имуществото му, не е въпрос, който да е основен за разрешаване на спора между 

страните. 

По искане на касатора „Зърнени храни” АД, гр. София, с Определение № 212/ от 

30.09.2013 год. беше допълнено Решение № 72/16.09.2013 год. на ВКС, в частта на 

разноските, като "Държавен резерв и военновременни запаси" и Държавата, 

представлявана от Министъра на регионалното развитие бяха осъдени му заплатят 

разноски за касационната и първоинстанционната инстанции. 

От страна на Министъра на регионалното развитие, чрез процесуалния 

представител Областен управител на Област Велико Търново беше поискано допълване 

на Решение № 72/16.09.2013 год. на ВКС, като се настояваше да бъде извършено 



5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

произнасяне от съда по отношение на направеното още пред първата инстанция и 

потвърдено и пред възивната инстанция възражение, че Държавата се явява собственик 

на процесния имот „Зърнобаза Крушето” и на основание изтекла в нейна полза 

придобивна давност. С Решение № 312 от 14.11.2013 година ВКС остави без уважение 

искането за допълване. 

 

2. АХД № 1059/2012г. по описа на Административен съд Велико Търново-  
образувано по жалба на А.Д., именувана „Относно нищожност на ИАА – два броя”. 

Съдът е приел,че е налице уточнение на жалбата и предмет на производството  следва 

да е заповед №СА01-32-37от 25.01.2001г. на областен управител Велико Търново, с 

която е заповядано да се отпишат от актовите книги за държавна собственост и да се 

предадат на ТБ „Биохим” АД, клон Свищов, определени недвижими имоти, включени в 

капитала на това дружество, представляващи сгради и идеални части от недвижим имот 

в гр. Свищов. С определение №518 от 19.11.2012г. съдът оставя жалбата без 

разглеждане като недопустима. Определението е обжалвано пред ВАС, като е 

образувано дело №15388/2012г., по което с определение №1076 от 23.01.2013г. е 

оставен в сила първоинстанционният акт. 

 

3.АХД № 1127/2012г. по описа на Административен съд Велико Търново-  
образувано по жалба на А.Д., именувана „Относно нищожност на ИАА – два броя”. 

Съдът е приел,че е налице уточнение на жалбата и предмет на производството  следва 

да е заповед за отчуждаване на имот за жилищни нужди на БНБ от м. март 1975 г., 

издадена от председателя на Окръжния народен съвет (ОНС). С определение №270 от 

20.05.2013г. съдът оставя жалбата без разглеждане като недопустима - поради липса на 

акт, представляващ годен предмет на оспорване, а и поради наличие на влязло в сила 

съдебно решение по оспорване на  заповедта, с която е извършено отчуждаването на 

имот с пл.№1781 по плана на гр.Свищов - Заповед№617/14.10.1977г. Определението е 

обжалвано пред ВАС, като е образувано дело №9562/2013г., по което с определение 

№10521 от 11.07.2013г. е оставен в сила първоинстанционният акт. 

 

4. Гр. дело № 15/2012 г. на ВТОС. Държавата, представлявана по делото от 

Областния управител на Великотърновска област /пълномощник на Министъра на 

финансите/ беше осъдена да заплати на „Зърнени храни-Велико Търново” ЕООД гр. 

Велико Търново сумата от 34 581.70 лв.-пропусната полза в размер на възможен 

пазарен наем от продадения на 05.04.2006г. имот-трети етаж от сграда в гр. Велико 

Търново, ул. … №1 със застроена площ от 328 кв.м. със съответните части от общите 

части на сградата, за времето от 14.09.2005г. до датата на сключване на договора за 

продажба-05.04.2006г., сумата от 2934.85 лв. имотна загуба, представляваща разлика 

между първоначалната цена, по която се купени компенсаторни записи и тази, на която 

впоследствие са продадени, включваща и дължимата комисионна за транзакциите, 

сумата от 14 297.50 лв.- имотна загуба- разлика между стойността на сделката, ако 

вместо внесения депозит тази част беше платена с компенсаторни записи и стойността 

на сделката в сключения й вид, на основание чл. 12 от ЗЗД, ведно със законната лихва 

по чл. 86 от ЗЗД върху всяко едно от вземанията, считано от 07.09.2010г. до 

окончателното им заплащане, както и сумата от 3 885.15 лв. разноски по делото на 

основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. 

Със същото решение е отхвърлен предявения от „Зърнени храни-Велико 

Търново” ЕООД иск против Държавата, представлявана по делото от Областния 

управител на Велико Търновска област,  с който се иска присъждане на сумата от   1 

052.55 лв. мораторна лихва върху вземането за възможния пазарен наем и задържания 

депозит, като неоснователен. 
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„Зърнени храни-Велико Търново” ЕООД беше осъдено да заплати на Държавата, 

представлявана по делото от Областния управител,  сумата от 30 лева- разноски по 

делото по реда на чл. 78, ал. 3 от ГПК. 

Решението е обжалвано в уважената спрямо Държавата част от Областен 

управител, пред Апелативен съд Велико Търново. С решение №209/13.07.2012г. по 

В.Гр.Д. №224/2012г., състав на АСВТ остави в сила първоинстанционното решение. 

Със същото решение Държавата, представлявана по пълномощие от Областния 

управител е осъдена да заплати 4 800 лв. разноски по делото, представляващи 

адвокатски хонорар. 

На  основание чл. 248, ал. 1 от ГПК е подадена молба до Апелативен съд Велико 

Търново. С определение №209-а от 25.09.2012г. ВТАС измени решението в частта на 

присъдените разноски, като ги намали от 4800лв. на 4459 лв. 

Подадена е касационна жалба, като с определение №565/07.05.2013г. състав на 

ВКС по дело №1161/2012г. не допусна до касационно обжалване въззивното решение. 

По същото дело разглеждащия състав спря производството относно частните жалби, 

касаещи присъдените разноски до произнасяне на тълкувателно решение по дело 

№6/2012г. 

С молба, подадена по реда на чл. 248 от ГПК до ВКС „Зърнени храни-Велико 

Търново” ЕООД поиска да бъдат присъдени разноски за първоинстанционния съд и за 

касационната инстанция. С отговор по реда на чл. 248, ал. 2 от ГПК е оспорено 

направеното искане. При условията на евентуалност чл. 78, ал. 5 от ГПК e направeно 

възражение за прекомерност за претендираните разноски под формата на адвокатско 

възнаграждение и искане за намаляването им. 

5. ГРД 1547/2012г., по описа на Районен съд Велико Търново, беше заведено 

по иск на Областен управител – Велико Търново срещу И.И. от гр. Велико Търново, с 

правно основание чл. 42, ал.1 ЗЗД и алтернативно чл.59 ЗЗД, за това че лицето 

действайки от чуждо име без надлежна представителна власт /представено неистинско 

пълномощно/ е нанесло вреди на Областна администрация в размер на 3453,52 лв. 

С Решение от 11.01.2013 год. съдът, уважи предявеният на основание чл. 42, ал.1 

от ЗЗД иск, за сумата от 1117.98 лева, представляваща обезщетение за претърпени 

имуществени вреди, изразяващи се в загуба за заплащани консумативи за периода м. 

12.2007 – м.09.2009 г. за имот държавна собственост. Със същото решение съдът уважи 

и предявеният алтернативно на основание чл.59 от ЗЗД иск за сумата от 1334,72, 

представляваща обогатяване на ответника за сметка на ищеца, изразено в ползване без 

правно основание на имот държавна собственост. Съдът прие за основателно 

твърдението на Областен управител, че държавният имот е ползван от И.И. по договор 

за наем, обявен за недействителен, поради липса на представителна власт на ответника. 

Ответникът е поискал да бъде допълнено Решението от 11.01.2013год., 

постановено по ГРД 1547/2012г., в частта му за разноските, като с Определение №390 

от 12.02.2013 год. молбата е оставена без уважение, като неоснователна. Решението е 

влязло в законна сила на 07.06.2013г. 

 

6. АХД № 344/2012г. по описа на Административен съд Велико Търново- 

образувано по протест на ВТОП,  подаден с/у Заповед на Областен управител № СА-01-

15-1/27.02.2012 год. за определяне на купувач на недвижим имот частна държавна 

собственост, след проведен търг от ДП”НКЖИ”. С решение №246 от 30.05.2012г. 

Заповедта е отменена. Решението е обжалвано от Областен управител, като е 

образувано касационно дело №10003 от 2012г. по описа на ВАС. С решение, влязло в 

законна сила на 11.03.2013г., решението е отменено и подадения протест е отхвърлен.  
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7. АХД № 331/2012г. по описа на Административен съд Велико Търново- 
образувано по жалба на Г.Ч. срещу Заповед№СА-03-07-26/27.02.2012г. на Областен 

управител на област Велико Търново, с която е оставено без уважение искането й  за 

изплащане на обезщетение по Закона за политическа и гражданска реабилитация на 

репресирани лица. С решение  350 от 15.06.2012г. е отменена оспорваната Заповед, като 

преписката е върната за ново разглеждане от Областен управител на област Велико 

Търново, съобразно мотивите на съдебното решение. Решението е обжалвано пред 

ВАС, като е образувано касационно дело 9458/2012г. С решение 6818 от 20.05.2013г. е 

оставен в сила първоинстанционния съдебен акт. 

 

 8. АХД № №367/2012г. по описа на Административен съд Велико Търново-

образувано по протест на прокурор при РП Горна Оряховица,срещу Решение 

№155/28.07.2008г., издадено от Общински съвет град Лясковец, с което е взето решение 

да се проведе конкурс за отдаване под наем чрез търг на язовир „Костимял 2” в 

землището на гр. Лясковец. Заинтересовани страни- областен управител на Област 

Велико Търново, Министерство на земеделието и храните, кмета на община Лясковец и 

др. С решение от 13.07.2012г.  е отхвърлен протеста на прокурора при РП Горна 

Оряховица, срещу Решение №155/28.07.2008г. на Общински съвет град Лясковец. 

Решението е обжалвано като е образувано касационно дело № 11163/2012г. на ВАС. С 

решение № 2576/21.02.2013г. е оставен в сила първоинстанционния съдебен акт. 

 

9. ГРД № 16/2013г. по описа на Свищовски районен съд беше заведено от 

страна на Агенция „Пътна инфраструктура” - Областно пътно управление – Велико 

Търново срещу фирма „ИРА-2002” ООД, гр. Свищов и срещу В. К. за причинени  вреди 

на републикански път, като исковата претенция беше за заплащане на обезщетение по 

чл. 49, във връзка с чл.45 от ЗЗД, на стойност 5281.24 лв. Като заинтересована страна 

беше конституиран Министъра на регионалното развитие и благоустройството, който 

се представляваше по делото от Областен управител на Област Велико Търново. 

С Решение № 111 от 04.07.2013г. Свищовски районен съд осъди фирма „ИРА-

2002” ООД, гр. Свищов, на основание чл. 49, вр. чл. 45 ЗЗД и В.К., на основание чл. 45 

от ЗЗД, да заплатят солидарно на Агенция „Пътна инфраструктура” – Областно пътно 

управление Велико Търново сума в размер на 1238,33 лева, представляваща причинени 

имуществени вреди на Републикански път ІІІ-407 от км. 92,200 до км. 92+640, ведно 

със законната лихва от датата на деликта - 23.05.2011г. до окончателното и изплащане, 

както и разноски по делото. Решението е влязло в законна сила на 17.08.2013 год. 

 

10. НОХД № 832/2013г. в Районен съд – Велико Търново, беше образувано от 

районна прокуратура Велико Търново срещу З.Я. и Д.Г. за това, че същите 

противозаконно в съучастие са отнели от владението на държавата движима вещ – 

метален капак за шахта с размери 2 метра на 2.4 метра, която шахта е била част от 

административната сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. 

„Център”№2, актувана с  АДС № 5315/1990 год. 

Областен управител – Велико Търново,  в качеството му на пълномощник на 

Министъра на финансите, се конституира по делото като граждански ищец, и предяви 

иск за солидарно заплащане от страна на подсъдимите лица, на обезщетение в размер 

на 201,54 лв. 

С присъда №62/13.06.2013г. предявения граждански иск е уважен изцяло, като са 

присъдени и 200.00 лв. за юрисконсултско възнаграждение..  

 
 11. ГРД №289/2013г. на Районен съд – Велико Търново е образувано по иск на 

Великотърновска Митрополия на Българската православна църква – Българска 
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Патриаршия срещу Министерство на регионалното развитие, предявен на основание чл. 

108 от Закона за собствеността, като се претендира на църквата да бъде признато 

правото на собственост 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”.   

Като заинтересовани страни по делото по искане на Областен управител бяха 

конституирани Министерство на културата и Регионален исторически музей – Велико 

Търново. 

С Решение от 13.12.2013год. на Районен съд – Велико Търново, беше уважен 

искът по отношение претенциите за собственост на Великотърновска Митрополия на 

Българската православна църква – Българска Патриаршия 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 Великотърновска 

Митрополия на Българската православна църква – Българска Патриаршия е собственик 

на православните храмове. 

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

Великотърновска Митрополия на Българската православна църква – Българска 

Патриаршия да й бъде предадено от страна на Държавата владението на имотите 

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

От страна на Държавата ще бъде подадена възивна жалба срещу постановеното 

от Районен съд решение. 

 

12. АХД 259/2013г., АХД 260/2013г., АХД № 261/2013 год. и АХД 262/2013г. на 

Административен съд – Велико Търново, са образувани по жалби на репресирани 

лица и наследници на репресирани лица, срещу заповеди на Областен управител, 

издадени по приложението на Закона за политическа и гражданска реабилитация на 

репресирани лица, с които е възобновено производството по подадените от лицата 

искания за присъждане на обезщетение, поради осъществена репресия – изселване. 

Производството е възобновено, тъй като е установено, че макар исканията да са 

били разгледани, същите са постъпили при административния орган след изтичане на  

законоустановеният преклузивен срок, поради което съществува пречка за тяхното 

разглеждане по същество и следва да бъдат оставени без разглеждане, като просрочени.  

Четирите жалби са уважени на първа инстанция, като са обжалвани от страна на 

Областен управител Велико Търново пред Върховен административен съд, при което са 

образувани дела с № №7202/2013г., 7414/2013г., 8513/2013г. и 10879/2013г. 

Производствата по тези дела към настоящия момент са висящи. 

 

13. АХД № 5/2013г. по описа на Административен съд Велико Търново- 

образувано по жалба подадена от С. С. с/у Заповед на Областен управител № СА-01-14-

16/05.12.2012 год., с която е наредено принудителното изземване на недвижим имот 

частна държавна собственост, находящ се в гр. Велико Търново, ул. .. №.. ведомствен 

на МВР. С решение №235 от 07.05.2013г. жалбата е отхвърлена. Решението е 
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обжалвано и е образувано касационно дело №8330/2013г. по описа на ВАС. Делото е 

текущо. Насрочено е заседание по същото през 2014г. 

 

14. АХД № 472/2013г. по описа на Административен съд Велико Търново- 

образувано по жалба подадена от П. Г. с/у Заповед на Областен управител № СА-01-14-

36/17.04.2013 год. на Областен управител, с която на основание чл. 80 от ЗДС е 

наредено принудителното изземване на недвижим имот частна държавна собственост, 

находящ се в гр. В. Търново, ведомствен на ДП”НКЖИ”. Отправено е особено искане 

за спиране на предварителното изпълнение на Заповедта. С определение №268 от 

18.05.2013г. е отхвърлено искането за спиране на предварителното изпълнение. 

Определението е обжалвано пред ВАС, като е образувано дело №8168/2013г., по което 

е оставен в сила първоинстанционният акт. След продължаване на 

съдопроизводствените действия по делото, жалбоподателят депозира оттегляне на 

жалбата, като с определение №366 от 12.07.2013г. делото е прекратено. 

 

15. АХД № 674/2013г. по описа на Административен съд Велико Търново- 

образувано по жалба на Областен управител срещу Решение № 500/ 14.07.2013 г., на 

Общинска избирателна комисия - Павликени, за обявяване на резултата от местен 

референдум в Кметство с. Димча, проведен на 14.07.2013 г., с въпрос „Съгласни ли сте 

с изграждането и експлоатацията на една или повече кариери за добив на базалт и 

варовици в землището на с. Димча, общ. Павликени”. От оспорващата страна е 

твърдяна нищожност на решението на ОИК - Павликени, тъй като същото не е 

подписано от всички членове на комисията. Алтернативно е поддържано и 

незаконосъобразност на решението, поради противоречието му с материалноправната 

разпоредба на чл. 41 ал. 2 от ЗПУГДВМС, като неизпълнението на същата представлява 

пречка за валидно формиране на воля от страна на гласоподавателите по вземане на 

решение на произведения местен референдум, поради което не са налице основания за 

постановяване на решение по чл. 43 от същия закон, както е постъпила ОИК - 

Павликени, а е следвало единствено да бъде обявен резултатът от референдума.  

Жалбата е отхвърлена. Съдът приема, че макар съображенията на ОИК - Павликени 

относно прилагането на чл. 41 ал. 2, предл. първо от ЗПУГДВСМ да са неправилни, 

постановеното от нея решение с обявения резултат от гласуването, е валидно и 

законосъобразно по своя резултат, с оглед на което жалбата е отхвърлена. Присъдени са 

разноски в полза на заинтересованата страна по делото –Инициативен комитет, в 

размер на 200.00 лв. 

 

16. АХД № 675/2013г. по описа на Административен съд Велико Търново- 

образувано по жалба на Областен управител срещу Решение № 499/14.07.2013 година, 

на Общинска избирателна комисия - Павликени, за обявяване на резултата от местен 

референдум в Кметство село Върбовка, проведен на 14.07.2013 година, с въпрос 

„Съгласни ли сте с изграждането и експлоатацията на една или повече кариери за добив 

на базалт и варовици в землището на село Върбовка, община Павликени”. От 

оспорващата страна е твърдяна нищожност на решението на ОИК - Павликени, тъй като 

същото не е подписано от всички членове на комисията. Алтернативно е поддържано и 

незаконосъобразност на решението, поради противоречието му с материалноправната 

разпоредба на чл. 41 ал. 2 от ЗПУГДВМС, като неизпълнението на същата представлява 

пречка за валидно формиране на воля от страна на гласоподавателите по вземане на 

решение на произведения местен референдум, поради което не са налице основания за 

постановяване на решение по чл. 43 от същия закон, както е постъпила ОИК - 

Павликени, а е следвало единствено да бъде обявен резултатът от референдума. Съдът 

приема, че макар съображенията на ОИК - Павликени относно прилагането на чл. 41 ал. 
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2, предл. първо от ЗПУГДВСМ да са неправилни, постановеното от нея решение с 

обявения резултат от гласуването, е валидно и законосъобразно по своя резултат, с 

оглед на което жалбата е отхвърлена. Присъдени са разноски в полза на 

заинтересованата страна по делото –Инициативен комитет, в размер на 200.00 лв. 

 

17. АХД № 457/2013г. по описа на Административен съд Велико Търново- 

образувано по жалба на Р.К. и Л.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 № 557 

от 05.11.2013 г. жалбата е отхвърлена, като жалбоподателите са осъдени да заплатят 

300.00 лв. разноски в полза на областен управител. 

 

18. АХД № 434/2013г по описа на Административен съд Велико Търново-  
образувано по жалба на П.И., М.Г. и М. Н., с твърдения, че при изработването и 

одобряване на помощния план и плана за новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ са допуснати съществени нарушения на законови разпоредби и поземлените 

имоти, които са им били възстановени не съответстват по местоположение и граници на 

бившите им имоти. Искането е на основание § 4к ал. 8 от ПЗР на ЗСПЗЗ да се измени 

съществуващия план за новообразуваните имоти за землището на гр. Елена. С 

определение № 320 от 17.06.2013г. жалбата е оставена без разглеждане за недопустима 

и производството по делото е прекратено. Определението е обжалвано пред ВАС, като 

е образувано дело №12187/2013г., по което е оставен в сила първоинстанционният акт. 

 

19. НАХД № 1755/2013г. по описа на Районен съд Плевен-  образувано по 

жалба на областен управител на Област Велико Търново срещу електронен фиш 

К№0598004 на ОД на МВР Плевен за извършено нарушение за скорост, установено  и 

заснето с автоматизирано техническо средство №0562. С решение от 17.09.2013г. съдът 

отменя електронния фиш и наложената с него глоба в размер на 200.00 лв., като 

незаконосъобразни. 

 

 

 


