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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 20.02.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен 

състав в публично съдебно заседание на двадесети февруари, две хиляди и 

двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА 
 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                                  сложи за разглеждане 

адм. дело № 381 по описа за 2019 год.  

докладвано от  СЪДИЯ  СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

Вместо жалбоподателката – К.М.Г., се явява адвокат В. с 

пълномощно от по рано. 

За ответната по жалбата страна – ВИД Кмет на Община Ружинци,  

се явява адвокат П., с пълномощно от по-рано. 

Заинтересованото лице - Н.В.Г., уведомена по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК - не се явява и не се представлява.  

Заинтересованото лице – М.В.Т., редовно призована по реда на чл. 

137, ал. 5, във вр. с чл. 18а, ал. 10 АПК - не се явява и не се представлява. 

Заинтересованото лице - А.В.Т., уведомена по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК - не се явява и не се представлява.  

Заинтересованото лице - В.В.Т., уведомен по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК - не се явява и не се представлява. 

Заинтересованото лице - С.В.Т., уведомена по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК - не се явява и не се представлява. 

Заинтересованото лице - Н.В.Т., уведомен по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК - не се явява и не се представлява. 

Вещото лице – Г.Д.А. – налице. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат В.: Предоставям на съда по хода на делото. 

Адвокат П.: Предоставям на съда по хода на делото. 

Съгласно чл. 137, ал. 5 АПК, след като съобщението е престояло 7 

дни на таблото, както и на интернет страницата на съда, следва да бъде 

назначен особен представител на лицето М.В.Т., като възнаграждението за 

особения представител се определя от съда на 600 лв., съгласно чл. 36, ал. 

2 от Закона за адвокатурата. Същата сума следва да бъде внесена от 

жалбоподателя.  

След внасянето на депозита да се изпрати искане до АК Видин за 

определяне на адвокат, който ще бъде назначен за особен представител на 

заинтересованото лице М.В.Т.. 
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Воден от горното, 

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя К.М.Г. да внесе депозит в размер на 

600.00 лв. в 7-мо дневен срок от днес по сметка на АС Видин, в който срок 

по делото следва да бъде депозирана вносната бележка.  

УКАЗАВА на жалбоподателя К.М.Г., че при невнасяне на депозита 

делото ще бъде прекратено.  

Адвокат В. - Моля да ми бъде предоставен препис от протокола от 

проведеното съдебно заседание.  

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

Да се предостави на жалбоподателя препис от протокола, след 

изготвянето му  

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.03.2020 г. от 10.00 часа за 

която дата жалбоподателката – К.М.Г., уведомена в днешното съдебно 

заседание чрез адвокат В., ответната по жалбата страна – ВИД Кмет на 

Община Ружинци, уведомена в днешното съдебно заседание чрез адвокат 

П., заинтересованото лице - Н.В.Г., уведомена по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК, заинтересованото лице – М.В.Т., уведомена по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК, заинтересованото лице - А.В.Т., уведомена по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК, заинтересованото лице - В.В.Т., уведомен по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК, заинтересованото лице - С.В.Т., уведомена по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК, заинтересованото лице - Н.В.Т., уведомен по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК, вещото лице Г.Д.А. уведомена лично в днешното съдебно 

заседание.  

Протоколът написан в съдебно заседание в 10.15 часа. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


