ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 29.01.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на двадесет и девети януари,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 384 по описа за 2019 год.
докладвано от
СЪДИЯ ДОНЧЕВА
На именното повикване в 14.00 часа се явиха:
За жалбоподателя – д-р В. В. – Кмет на Община Кула, редовно
призован, се явява адвокат Н.В., с пълномощно от по-рано.
Жалбоподателят - Е.М.Г. ***, редовно призован, се явява лично и с
адвокат Б. *** - процесуален представител на жалбоподателя, назначена
от Съда по реда на чл.126, ал.2 от Закона за правната помощ и вписана под
№ 550 в Националния регистър за осъществяване на правна помощ.
За ответната по делото страна – Комисията за защита от
дискриминация – гр.София, редовно призовани, представител не се явява.
От Н. К. – юрисконсулт и процесуален представител на КЗД –
София са постъпили писмени бележки вх.№ 272/29.01.2020г., с които
изразяват становище по същността на административния спор.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат Б.: Ще Ви моля да не давате ход на делото. Считам, че са
налице следните процесуални пречки: нито на представляваното от мен
лице - Е.М.Г., нито на мен, не е връчено копие от жалбата на другия
жалбоподател д-р Владимиров с решението и не е изтекъл 14-дневния
срок, който сте ни дали с Определението от 13.12.2019г., тъй като
призовката съм получила на 20.01.2020г. и към момента не е изтекъл този
срок. С оглед жалбата на другата страна, от името на представляваното от
мен лице, ще ангажираме и доказателства, които ще направим и с оглед
нашата жалба в срока, който сте ни дали.
Жалб.Г.: Поддържам казаното от адвокат Б..
Адвокат В.: Също считам, че са налице процесуални пречки за
даване ход на делото, тъй като Комисията за защита от дискриминация е
допуснала съществен пропуск като не е връчила и на двете страни препис
от жалбата за становище. Ние също нямаме препис от жалбата на г-н Е.Г..
Предвид становищата на страните, Съдът намира, че ход на делото
не следва да бъде даден, като ще следва да се връчат препис от жалбата на
Кмета на община Кула - на жалбоподателя Е.Г. и съответно препис от

жалбата на жалб.Г. - на процесуалния представител на Кмета на община
Кула – Вл.В., както и да се даде възможност на страните да вземат
становище по постъпилите жалби и съответно да ангажират
доказателства.
Воден от горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ПОСТАНОВЯВА да се връчат преписи от жалбата на Кмета на
община Кула - на жалбоподателя Е.М.Г. и съответно препис от жалбата на
Е. М.Г. *** – В. В..
ДАВА възможност на страните в 14-дневен срок от днес да вземат
становище по постъпилите жалби и съответно да ангажират доказателства.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.02.2020г. от 14.30ч., за която
дата: жалбоподателя – д-р В.В.– Кмет на Община Кула, уведомен в
днешното съдебно заседание чрез адвокат Н.В., жалбоподателя - Е.М.Г.,
уведомен в днешното с.з. лично и чрез адвокат Б. и ответната страна КЗД
- София, уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК. – София.
Протоколът написан в 14.10 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

