
П Р О Т О К О Л 
Гр. Видин, 10.06.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Трети административен 

състав в публично съдебно заседание на десети юни, две хиляди и 

двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ВИТКОВ 

 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова сложи за разглеждане 

адм. дело № 73 по описа за 2020 г., докладвано от СЪДИЯ ВИТКОВ. 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

Жалбоподателят - В.К.Г., редовно призован, се явява лично и  с 

адвокат И.И., с пълномощно от по-рано. 

За ответната страна – Кмет на община Белоградчик, редовно 

призован, се явява адвокат Р.Д., с пълномощно от по-рано. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат И.: Моля да дадете ход на делото. 

Адвокат Д.: Моля да не давате ход на делото, тъй като подадената 

жалба е просрочена. Жалбоподателят е получил заповедта на 07.02.2020 г. 

Съгласно ЗДС и АПК, издадената заповед е ИАА, който се обжалва в 14-

дневен срок и срока на жалбоподателят е изтекъл на 21.02.2020 г. Видно 

от представената справка от деловодната системата на общината лично 

процесуалния представител на жалбоподателя е подал жалбата на 

24.02.2020 г. в 11:04 часа, което е след срока. Затова считам, че жалбата е 

просрочена, тъй като не се прилагат нормите на КТ по отношение на 

държавните служители. Моля да прекратите производството по жалбата с 

оглед посочените съображения и да  присъдите на моя доверител 

направените разноски. 

Адвокат И.: Моля да оставите без уважение направеното искане, тъй 

като жалбата не е просрочена. Цитираната дата на 24.02.2020 г. жалбата е 

получена в Община Белоградчик, а е подадена чрез ТП „Български пощи“ 

на 21.02.2020 г. Приложил съм доказателства с писмена молба по указания 

на съда копие, поради което моля да приемете, че искането е 

неоснователно. 

Адвокат Д.: При това положение не възразявам да се даде ход на 

делото, като посочвам, че не съм получила препис от тези доказателства и 

не съм запозната с тях. 

След като изслуша становищата на страните, Съдът намира, че   

липсват процесуални пречки за даване ход на делото, предвид 

представените писмени доказателства от процесуалния представител на 

оспорващия, установяващи спазването на преклузивния 14-дневен срок за  

размяна на книжата чрез подаването им по пощата последния ден на 

срока. 

При това положение, Съдът намира, че липсват процесуалния пречки 



за даване ход на делото, за което 

                            ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

Делото е образувано по жалба на В.К.Г. ***, действащ чрез адв. 

И.И. ***, съд. адрес:***, против заповед № 1/07.02.2020 г. на Кмет на 

община Белоградчик, за прекратяване на служебно правоотношение.  

          Адвокат И.: Поддържам жалбата. Заявявам, че аз също не съм 

получил препис от заявлението на Община Белоградчик, към което са 

приложени писмени доказателства, с които не съм се запознал и моля да 

ми бъде дадена възможност да взема отношение по същите. Няма да соча 

нови писмени доказателства.  

          Моля съдът да назначи съдебно-счетоводна експертиза със задача: 

Какъв е размера на трудовото възнаграждение на жалбоподателя за 6 

месеца назад преди прекратяването на служебното правоотношение. 

Нямам искания за гласни доказателства. 

          Адвокат Д.: Оспорвам жалбата. Поддържам развитите доводи в 

писменото си становище. Моля да приобщите към доказателствения 

материал представените от мен със заявлението от 13.03.2020 г. писмени 

доказателства. Ще взема становище, след като се запозная с представените 

доказателства и становището на жалбоподателя. Моля да оставите без 

уважение направеното искане за назначаване на вещо лице за определяне 

на възнаграждение за 6 месеца, тъй като ние сме по реда на ЗДСл и в 

жалбата няма такова искане за присъждане и е недопустимо в настоящия 

процес да се прави такова доказателствено искане. В срок указан от Вас 

ще взема становище след като ми бъдат връчени книжата на 

жалбоподателя.  

          Моля да ми бъдат изпратен препис от молбата и писмените 

доказателства на посочения имейл, който се намира в деловодството на 

Административен съд Видин.  

Адвокат И.: Също моля да ми бъдат изпратени доказателствата  на 

посочения имейл.  

Съдът констатира, че с Определение от закрито заседание на 

13.03.2020 г. е приел приложените писмени доказателства към жалбата, в 

заверени ксерокопия, съгласно приложен опис, както и приложените 

писмени доказателства към молба вх.№ 623/10.03.2020 г. на 

пълномощник на оспорващия, в заверени ксерокопия, съгласно приложен 

опис. Със същото определение Съдът е приел представената от ответника 

административна преписка, приложена към съпроводително писмо вх.№ 

591/06.03.2020 г. на пълномощник на Кмет на община Белоградчик, в 

заверени ксерокопия, съгласно приложен опис, както и представените 

допълнителни доказателства от ответната страна, приложени към писмо 

вх.№ 656/13.03.2020 г. на процесуален представител на ответника, в 

заверени ксерокопия, съгласно приложен опис.  

След като изслуша становището на страните Съдът намира, че 

следва да бъде връчен препис от представената от жалбоподателя молба 

вх.№ 623/10.03.2020 г., както и приложените към същата писмени 



доказателства на ответника, както и да бъде връчен препис от заявление 

вх.№ 656/13.03.2020 г. на ответника, ведно с приложеното към него 

доказателства на жалбоподателя, като им бъде даден седмичен срок за 

запознаване и взимане на писмено становище по искане на 

доказателствата с препис за противната страна. 

По отношение направеното искане за назначаване на съдебно-

счетоводна експертиза, съдът намира същото за неоснователно, предвид 

обстоятелството, че посочените за установяване от вещото лице суми 

могат да бъдат възстановени от съответната служба в счетоводството на 

ответника, от където следва да бъдат изискани служебно. 

Воден от горните мотиви, Съдът 

                                  ОПРЕДЕЛИ: 

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на страните горепосочените писмени 

доказателства на предоставените им имейли в деловодството на 

Административен съд Видин. 

ДАВА 7-дневен срок на страните за запознаване и взимане на 

писмено становище по искане на доказателствата с препис за противната 

страна. 

ДА СЕ ИЗИСКА служебно справка от Община Белоградчик за 

размера на трудовото възнаграждение на жалбоподателя В.К.Г. за 6 

месеца назад преди прекратяването на служебното правоотношение. 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ  на страните да ангажират и други писмени 

и гласни доказателства най-късно до следващото съдебно заседание с 

писмена молба с препис за противната страна. 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 22.07.2020 г. в 09:30 часа, за която 

дата страните уведомени, както следва: жалбоподателят - В.К.Г., уведомен 

лично и чрез адвокат И.И. и ответната страна – Кмет на община 

Белоградчик, уведомен чрез адвокат Р.Д.. 

 Да се изпълнят горепосочените указания на съда. 

 Протоколът написан в съдебно заседание в 10.15 часа.  

 

 

                    Административен съдия:      

                                                                  

                                                                Секретар:  
 


