
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 14.01.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на четиринадесети януари, 

две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА 

 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 228 по описа за 2019 год.  

докладвано от           СЪДИЯ  ГЕНАДИЕВА 

На именното повикване в 14,20 часа се явиха: 

Вместо жалбоподателя – Т.Г.И. ***, уведомен в предходното 

съдебно заседание, се явява адвокат Б., с пълномощно от по-рано. 

За ответната страна – Кмета на Община Видин, уведомен в 

предходното съдебно заседание, се явява ю.к.Йорданова, с пълномощно 

от по-рано. 

За заинтересованата страна – Р.А.Р., уведомен по реда на чл.138, 

ал.2 от АПК, представител не се явява. 

 За заинтересованата страна – И.Р.А., уведомен по реда на чл.138, 

ал.2 от АПК, представител не се явява и не се представлява.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат Б.: Моля да се даде ход на делото.  

 Ю.к.Йорданова: Няма пречка да се даде ход на делото.  

 Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Ю.к.Йорданова: Представям, както бяхме задължени и моля да 

приемете, извлечение от деловодната система на Община Видин за 

периода 16,30 часа – 17,30ч. от дата 25.06.2019г., с препис за 

жалбоподателя.  

Адвокат Б.: Поисканото доказателство е представено в днешно 

съдебно заседание, не възразявам да бъде прието, но Ви моля поради 

възпрепятстване на свидетеля, който сме поискали да ни бъде допуснат 

до разпит, да отложите делото, тъй като същият е заминал по 

непредвидени обстоятелства за Германия, поради болестно състояние 

на негов близък роднина и не успя да се върне за настоящото съдебно 

заседание. Държим на неговия разпит. 

Ю.к.Йорданова: Оставям на преценката на Съда. 



Съдът намира, че следва да приеме представеното от 

процесуалния представител в днешното съдебно заседание извлечение, 

както и да отложи делото за друга дата, за разпит на допуснатият 

свидетел на жалбоподателя във връзка с изясняване на делото от 

фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА извлечение от деловодната програма на Община Видин, 

за посочения период – 16,30 ч. – 17,30 часа от дата 25.06.2019г.  

ОТЛАГА и насрочва делото за 11.02.2020г. от 14,15 часа, за която 

дата: жалбоподателя – Т.Г.И. ***, уведомен в днешното съдебно 

заседание чрез адвокат Б., ответната страна – Кмета на Община Видин, 

уведомен в днешното съдебно заседание чрез процесуалния си 

представител – ю.к.Йорданова и заинтересованите страни – Р.А.Р. и 

И.Р.А., уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 14,35 часа. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 
 

 
 


