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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: Кирил Кирилов сложи за разглеждане 

адм. дело № 398 по описа за 2019 год.  

докладвано от  СЪДИЯ СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 9.30 часа се явиха: 

  Производството е по реда на чл. 203 и следващите от АПК във вр. с 

чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ. 

Ищцата – М.П.О., редовно призована се явява лично и с адвокат 

С.Л.Д. *** - процесуален представител на ищцата, назначена от Съда по 

реда на чл.26 ал. 2 от ЗПП, вписана под № 560 в Националния регистър за 

осъществяване на правна помощ.   

С вх. № 207/22.01.2020 г. по делото е постъпило становище от адв. 

Д. – процесуален представител на ищцата О., с което се иска издаване на 

съдебни удостоверения и уточняване на петитум на исковата молба. 

С вх. № 356/06.02.2020 г. по делото е постъпило становище от адв. 

Д. - процесуален представител на ищцата О., по отговор на искова молба 

във връзка с постъпилото от Община Видин становище и се излагат 

доводи.   

С вх. № 469/19.02.2020 г. по делото е постъпила молба от адв. Д. – 

процесуален представител на ищцата О., с която се посочва банкова 

сметка ***азначаването й за особен представител.  

За ответника – Община Видин, редовно призовани се явява гл. 

ю.к.Д., с пълномощно от по-рано.  

С вх. № 334/05.02.2020 г. по делото е постъпило становище от 

Община Видин чрез гл. юрк. Д. във връзка с жалба рег. № 398/16.12.2019 

г. от М. О. на осн. Чл. 1, ал. 2 ЗОДОВ. Счита същата за неоснователна, 

недоказана и недопустима и се излагат доводи в тази насока. Към 

становището е приложено пълномощно на гл. юрк. Дуцова и Декларация 

по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти – 3 л.  

За ОП Видин се явява прокурор Кирилов.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 
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Адвокат Д.: Моля да се даде ход на делото.  

Гл.ю.к.Д.: Моля да се даде ход на делото. 

Прокурор К.: Моля да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА. 

Делото е образувано по искова молба от М.П.О.,*** са предявени 

искове с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за присъждане на 

обезщетение в размер на 5 000 лева за причинени неимуществени вреди на 

ищцата от издадени незаконосъобразни актове, а именно АУЗ № 

3350400678-1/28.06.2018 г. на публичен изпълнител в отдел МДТ и АУЗ 

35504001007/28.11.2018 г. на публичен изпълнител в отдел  МДТ на 

административния орган, които вреди се изразяват в настъпила депресия, 

жлъчни кризи, страх от получаване на актове на Община Видин, безсъние, 

безпокойство, психосоматични страхови реакции и др. настъпили в 

периода 28.06.2018-28.06.2019 г., ведно със законната лихва от датата на 

предявяване на исковата молба до окончателното издължаване.   

Адвокат Д.: Поддържам исковата молба. Моля да се приемат 

представените доказателства по делото. Представям и моля да приемете : 

преписка от община Видин и медицински документи на ищцата с препис 

за ответника, а именно: Решение по жалба срещу акт за установяване на 

задължение № 5504000583-1/31.10.2019 г., ведно с акт за установяване на 

задължения по чл. 107, ал. 3 от АПК и разписка от 01.11.2019 г. за 

връчване на акта – общо 5 л., решение по жалба срещу Акт за 

установяване на задължение № 5504001007/28.11.2018 г., ведно с акт за 

установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 АПК, разписка от 29.11.2018 

г. за връчване на акта и данъчни оценки и начин на определяне на ТБО по 

обекти – общо 10 л., справка декларация за освобождаване от ТБО за 

периода 01.01.2013 г. – 31.12.2020 г. – общо – 9 л.,  етапна епикриза от 

АСМП – Психиатрия ИП – д-р Калчев за периода 30.01.2019 г. -30.01.2020 

г. на М.П.О., епикриза от МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин – отделение 

по „Очни болести“, епикриза от МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин – 

отделение „Хирургия“, епикриза от  МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин – 

отделение „Вътрешни болести“, покани за доброволно изпълнение на 

ЧСИ по ИД № 20198980100969, № 20198980100970, вносна бележка за 

внасяне на суми по ИД № 20198980100970 и АУЗ по чл. 107, ал. 3 от 

ДОПК № АУЗ 5504000678-1/23.08.2018 г. – общо 12 л. На този етап нямам 

доказателствени искания. 

Гл. ю.к.Д.: Оспорвам исковата молба. Моля да се приемат 

представените доказателства по делото. Във връзка с представените 

доказателства в днешното съдебно заседание и предвид обема им, моля да 

ми дадете срок и възможност да се запозная с тях. На този етап нямам 
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доказателствени искания.  

Прокурор Кирилов: Нямам искания. Моля да се приемат 

доказателствата по делото.  

Съдът намира, че следва да приеме представената по делото 

административна преписка и доказателствата, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЛАГА: молба вх. № 2726/19.12.2019 г. на М.П.О. – л. 32-33 по 

делото, молба вх. № 2727/19.12.2019 г. от М.П.О. *** – л. 55-56 по делото, 

уведомително писмо вх. № 120/15.01.2020 г., относно определяне на 

адвокат за осъществяване на правна помощ – л. 63 по делото, становище 

вх. № 207/22.01.2020 г. на адв. Д. – л. 68-71 по делото, становище вх. № 

334/05.02.2020 г. на Община Видин – л. 80-82 по делото и становище по 

отговор на искова молба вх. № 356/06.02.2020 г. на адв. Д. – л. 87-88 по 

делото и молба вх. № 469/19.02.2020 г. на адв. Д. – 1 л.  

ПРИЕМА: АУЗ по чл. 107, ал. 3 ДОПК № АУЗ 5504000583-

1/31.10.2019 г. – л. 5-6 по делото, разписка от 01.11.2019 г. на М.О. за 

получаване на АУЗ 5504000583-1/31.10.2019 г. – ведно с пощенски плик - 

л. 7 -8 по делото, жалба от М.О. *** срещу АУЗ 5504000583-1/31.10.2019 г 

– л. 9-10 по делото, решение на Община Видин по жалба срещу АУЗ 

5504000583-1/31.10.2019 г., ведно с акта – л. 11 – 13 по делото, АУЗ № 

5504000678-1/28.06.2018 г. – л. 14-16 по делото, Решение на Община 

Видин по жалба срещу АУЗ № 5504000678-1/28.06.2018 г. – л. 17 по 

делото, решение № 128/07.11.2018 г. по адм. дело 240/2018 г. на АС Видин 

– л. 18-21 по делото, АУЗ № 5504001007/28.11.2018 г. , ведно с разписка за 

връчване от 29.11.2018 г.– л. 22-23 по делото, решение № 81/28.06.2019 г. 

по адм. дело № 22/2019 г. на АС Видин – л. 24-27 по делото, решение на 

Община Видин по жалба срещу АУЗ 5504000583-1/31.10.2019 г. – л. 34- 35 

по делото, решение № 81/28.06.2019 г. по адм. дело № 22/2019 г. на АС 

Видин – л. 36-39 по делото, жалба до АС Видин от М.О. против АУЗ  

№355047000678-1/23.08.2018 г. и АУЗ № 35504001007-1/28.11.2018 г. – л. 

40-42 по делото, АУЗ № 35504001007-1/28.11.2018 г. – л. 43-44 по делото, 

АУЗ  №35504000678-1/28.06.2018 г. – л. 48-50 по делото, жалба от М.О., 

против решение № МД – 02-910/17.08.2018 г. на н-к МДТ при Община 

Видин – л. 51- 54 по делото, удостоверение от Агенция за социално 

подпомагане с изх. № 0503-94М-00-1383-1/17.07.2019 г. издадено на М.О. 

– л. 57 по делото, Разпореждане № 05190910459/01.07.2019 г. на ТП НОИ 

– л. 58 по делото, декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху 

недвижими имоти - л. 83-84 по делото.  

По въпроса за представените доказателства от ищцата М.П.О. в 

днешното съдебно заседание Съдът ще се произнесе в следващото 

съдебно заседание, след становището на ответната страна.  

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.02.2020 г. 10.30 часа, за която 

дата: ищцата – М.П.О., уведомена лично в днешното съдебно заседание, 
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адвокат С.Л.Д., уведомена лично в днешното съдебно заседание, 

ответника – Община Видин, уведомени чрез гл. ю.к.Д., прокурор К. 

уведомен лично в днешното съдебно заседание.  

Протоколът написан в съдебно заседание, в 9.45 часа.  

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                СЕКРЕТАР: 

 
 


