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№ 1690 /28.05.2018 година, гр.Варна 
 
ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  
Десети състав, в закрито заседание на двадесети и осми май 2018г.,  
като разгледа докладваното от съдия Марияна Ширванян 
адм.д.№ 2751/2017г. по описа на съда, за да се произнесе  
взе предвид следното: 
 
В последното по делото публично съдебно заседание жалбоподателят лично и 

чрез процесуалният си представител адв. Ивайло Иванов е поискал от съда присъждане на 
разноски в т.ч. и на адвокатски хонорар и е представен договор не от кочан заверен от 
адвокатска колегия, а разпечатан от компютър, в които е посочена като договорена и 
заплатена в деня на подписването му сума в размер на 380лв. 

Съдът съобрази и, че по адм.д. 3023/2017г. е поискана сума от същия 
жалбоподател чрез съставен договор за адвокатска защита и съдействие /не от кочан заверен 
от адвокатска колегия/ в размер на 300лв. 

Липсват доказателства за заплащането на тези суми на процесуалният 
представител на жалбоподателя и липсват доказателства за възможността да бъдат  
заплатени при съобразяване на значителния обем дела водени от този жалбоподател в АС 
Варна.  

Съдът констатира и приложени пълномощни от адв.Ивайло Иванов по делата, по 
които е процесуален представител на СНЦ„СОПА“, Юлиан Чолаков, Кънчо Бонев и 
Обединено гражданско сдружение Варна. Съдът направи справка и констатира, че СНЦ 
СОПА към моментите за които е посочено, че е заплатило на адв.Иванов възнаграждение 
за адвокат е подало финансови отчети във МП с данни за липса на приходи. 

Налага се извод, че преди произнасяне по искането за присъждане на разноски 
следва да бъде направена проверка в НАП за действително извършените разходи от 
Николай         Цветков, СНЦ„СОПА“, Юлиан Чолаков, Кънчо Бонев и Обединено 
гражданско сдружение Варна, доколкото само действително извършения разход по делото 
подлежи на обезщетяване чрез присъждане на разноски по ГПК. 

Предвид гореизложеното, съдът 
 
ОПРЕДЕЛИ: 
 
Да се направи служебна справка и разпечатка от деловодителя на състава на 

делата водени от Николай                Цветков,  СНЦ„СОПА“, Юлиан Чолаков, Кънчо Бонев 
и Обединено гражданско сдружение Варна пред АС Варна и ведно с настоящото 
определение да се изпрати на ТД на НАП Варна за извършване на проверка по 
компетентност. 

 
Административен съдия: 

 
 

 
 
 


