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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 28.05.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен 

състав в публично съдебно заседание на дванадесет и осми май, две 

хиляди и двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА 
 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                                  сложи за разглеждане 

адм. дело № 47 по описа за 2020 год.  

докладвано от  СЪДИЯ  СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

Жалбоподателката – В.Ц.З., уведомена по телефона чрез адв. Л. И., 

не се явява, не се представлява.   

Жалбоподателката – Б.Б.Б., уведомена по телефона чрез адв. Л. И., 

не се явява, не се представлява.   

Жалбоподателката – Р.Е.Г., уведомена по телефона чрез адв. Л. И., 

не се явява, не се представлява.   

За ответната по жалбата страна  – Комисия за защита от 

дискриминация - гр. София, уведомени по телефона, представител не се 

явява.  

За заинтересованата страна – Детска градина „******“,  уведомени 

по телефона чрез адв. Л. И., не се явява, не се представлява.   

За заинтересованата страна – Община Видин представлявана от 

кмета, уведомени по телефона се явява гл. юрк. Д.   с пълномощно от по- 

рано.  

Заинтересованата страна – В.Н.Н. – Б. – приемен родител на 

малолетния С. С. О., се явява лично.  

С разпореждане на съда от 13.03.2020 г. по делото е назначена 

комплексна експертиза, която да бъде извършена от вещите лица: П.К.М. 

– психолог и Ц.П.П. – педагог, след внасяне на депозит.  

С вх. № 897/19.05.2020 г. от адв. Л.И. – процесуален представител 

на жалбоподателите в канцеларията на съда е постъпила вносна бележка 

за внесен депозит, относно изготвянето на назначената експертиза. След 

внасяне на депозита вещите лица са уведомени за изготвянето на 

назначената експертиза. 

Вещо лице – Ц.П.П. не се явява. 

С вх. №  925/21.05.2020 г. по ел. поща е депозирана молба от в.л. 

Ц.П.П. – педагог, с която моли във връзка с изготвянето на експертизата 

да и бъдат предоставени материалите по делото. На 21.05.2020 г. по ел. 
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поща на същата са и изпратени поисканите материали. 

Вещо лице – П.К.М. не се явява.  

С вх. № 932/22.05.2020 г. по ел. поща е депозирана молба от в. л. 

П.К.М. – психолог, с която моли във връзка с изготвянето на експертизата 

да и бъдат предоставени материалите по делото. На 22.05.2020 г. по ел. 

поща на същата са и изпратени поисканите материали.  

С вх. № 957 827.05.2020 г. е постъпила молба от вещото лице 

Ц.П.П., с която моли делото да бъде отложено за друга дата поради 

неизготвяне на експертизата. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Гл. юрк. Д. – Моля да не давате ход на делото, предвид неизготвяне 

на експертизата. 

Заинтересованата страна Н. – Моля да не давате ход на делото, 

поради неизготвяне на експертизата.  

Съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден, предвид 

неизготвяне на експертизата, за което  

ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за  02.07.2020 г. от 10,00 часа за 

която дата : жалбоподателката – В.Ц.З., уведомена по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК, жалбоподателката – Б.Б.Б., уведомена по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, 

жалбоподателката – Р.Е.Г., уведомена по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, 

ответната по жалбата страна – Комисия за защита от дискриминация – гр. 

София, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, заинтересованата страна 

– Детска градина „********“, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, 

заинтересованата страна – Община Видин представлявана от кмета, 

уведомени чрез гл. юрк. Цв. Д.,  заинтересованата страна – В.Н.Н. – Б. – 

приемен родител на малолетния С. С. О., уведомена лично в днешното 

съдебно заседание. 

Да се уведомят по телефона вещите лица Ц.П.П. и П.К.М..  

Протоколът написан в съдебно заседание в 10,15 часа. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 
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