ДОКЛАД
ПО ПОВОД НА СЪДЕБНИ ДЕЛА, ПО КОИТО ОБЩИНА КНЕЖА Е БИЛА
СТРАНА ЗА ПЕРИОД 01.10.2013г. – 01.07.2014г.
ВИД И НОМЕР НА
ДЕЛО
гр. дело
№35/2014г

КОМПЕТЕНСТЕН
СЪД
Районен съд Кнежа

гр. дело №
4/2014г.

Районен съдКнежа

гр. дело №
103/2014г.

Районен съд Кнежа

гр.дело
№181/2014г.
гр.дело
№474/2014г.
гр.дело
№468/2014г.

гр.дело №
2767/2014г.
адм. дело №
630/2013г.

адм. дело №
434/2014г.

ПРЕДМЕТ

РЕШЕНИЕ

Чл.542 и сл.ГПК
Решение № 50 от
във вр. с чл.54 и
25.03.2014г. –
сл. ЗГР –
влязло в сила
съставяне на акт
за смърт
Чл.108 ЗД –
ревандикационен
иск

Чл.542 и сл.от
ГПК и във вр.
чл.19 и чл.73 от
ЗГР – промяна на
име
Районен съдЧл. 542 и сл. ГПК
Червен бряг
във вр. чл. 19 от
ЗГР – поправка на
акт за раждане
Районен съд Чл.247 и сл.от
Кнежа
ГПК - поправка на
явна фактическа
грешка
Районен съд Чл.542 и сл.от
Кнежа
ГПК и във вр.
чл.38, ал.4 и
чл.54. ал.4 от ЗГР
– производство
по установяване
на факти
Районен съдЧл.531 във вр. с
Враца
чл.542 от ГПК и
във вр. чл. 19 от
ЗГР
Административен Чл.208 и сл. АПК –
съд- Плевен
жалба срещу
заповед на Кмета
на Община Кнежа

Решение № 98 от
16.05.2014г. –
влязло в сила
Решение № 337
от 26.05.2014г. –
влязло в сила
Решение № 103
от 26.05.2014г. –
влязло в сила

Решение № 503
от 10.07.2014г. –
влязло в законна
сила
Решение № 6329
/13.05.2014г. на
Върховен
административен
съд – влязло в
сила
Административен Чл.208 и сл. АПК – Решение № 399
съд- Плевен
жалба срещу
от 25.07.2014г.
заповед на Кмета
на Община Кнежа

адм. дело №
6521 /2014г.

Върховен
административен
съд

Оспорва се
решение на
възложител по
реда на ЗОП

Решение от
15.07.2014г. –
влязло в сила

АХД №
129/2014г.

Районен съд Кнежа

Чл.59 от ЗАНН

Решение № 126
от 16.06.2014г.

АД № 305/2014

Административен Чл.208 и сл. АПК – Решение № 373
съд - Плевен
жалба срещу
от 09.07.2014г.
заповед на Кмета влязло в сила
на Община Кнежа

РЕЗУЛТАТ
Разпорежда на
длъжностното
лице да състави
акт за смърт
Прекратено
поради оттегляне
на иска от страна
на ищеца
Допуска
поправка в акт за
раждане на
молителя
Допуска
поправка в акт за
раждане на
молителя
Допуска
поправка на явна
фактическа
грешка
Разпорежда на
длъжностното
лице да състави
акт за смърт

Допуска
поправка в акт за
раждане на
молителя
Връща делото на
Административен
съд – Плевен за
събиране на нови
доказателства
Отхвърля
жалбата срещу
заповед на Кмета
на Община
Кнежа
Отхвърля
жалбата и оставя
в сила решение
на възложителя –
Кмета на община
Кнежа
Отменя НП на
Кмета на община
Кнежа
Оставя в сила
заповед за
премахване на
незаконен

АД № 1122/2013

АД №
1154/2013г.

– ЗУТ
Административен ДОПК
съд - Плевен

Решение № 533
от 22.05.2014г

Административен Чл.208 и сл. АПК – Решение №272
съд - Плевен
жалба срещу
от30.05.2014г.
заповед на Кмета
на Община Кнежа
- ЗУТ

Изготвил:
Светлана Битунска

строеж
Отхвърля
жалбата и
признава за
установени
данъчни
задължения
Отменя заповед
на Кмета на
Община Кнежа

