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

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на десети юни, 

две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НЕЛИ ДОНЧЕВА 

 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 78 по описа за 2020 год.  

докладвано от СЪДИЯ  ДОНЧЕВА 

На именното повикване в 14.00 часа се явиха: 

Жалбоподателят – Б.К.П. ***, редовно призован и лично чрез 

пълномощник Г.С. ***, се явява лично.   

От адвокат Г.С. е постъпила молба вх.№ 1077/09.06.2020г., за 

даване ход на делото в неговото отсъствие, поради служебна 

ангажираност в СГС, излага становище във връзка с оспорения 

административен акт.  

Препис от представената молба се връчва в днешното съдебно 

заседание на процесуалния представител на ответната страна. 

За ответната по делото страна – Директора на Дирекция“Социално 

подпомагане“- Видин, редовно призован, се явява ст.ю.к.Й., с 

пълномощно от днес. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Жалб.П.: Моля да се даде ход на делото. 

Ст.ю.к.Йорданова: Моля да се даде ход на делото.  

           Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

В Административен съд-Видин, чрез административния орган, е 

постъпила жалба от пълномощника на Б.К.П. ***, с която се обжалва 

Заповед № ЗСП/Д-ВН/ 2342 от 10.01.2020г. на Директора на Д“СП“-

Видин, потвърдена с Решение № 05-РД06-0004 от 14.02.2020 г. на 

Директора на РД “СП“-Видин. 

Жалб.П.: Поддържам жалбата, както и изложените от 

процесуалния представител становище във връзка с нея. Моля да 

приемете представените по делото доказателства. Моля да изискате и 

приложите по настоящото дело адм.дело № 270/2019г. на 

Административен съд – Видин, като заявявам, че ще се ползваме от 

приложените по посоченото дело доказателства за здравословното ми 



състояние, в това число определената степен на неработоспособност. 

Ст.ю.к.Й.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете 

административната преписка. Не възразявам да се изиска посоченото 

административно дело и да се приложи по настоящото.  

Съдът намира, че следва да приеме представените по делото 

писмени доказателства и административната преписка, за което  

ОПРЕДЕЛИ:  

            ПРИЕМА Заповед № ЗСП/Д-ВН/ 2342 от 10.01.2020г. на Директора 

на Д“СП“-Видин, л.5 по делото;  лист за извършен предварителен контрол 

за законосъобразност преди вземане на решение за предоставяне на 

социална подкрепа от 10.01.2020г., л.6 по делото; допълнителен анкетен 

лист на Б.К.П., л.7 по делото; опис на документи на основание чл.5 от 

Правилника на АСП за отпускане, изплащане и възстановяване на 

социални и семейни помощи към заявление – декларация с вх.№ ЗСП/Д-

ВН/2342 от 09.07.2019г. на Б.К.П., л.8 по делото;  известие за доставяне от 

14.01.2020г., л.9 по делото; Заповед № ЗСП/Д-ВН/ 2342 от 22.07.2019г. на 

Директора на Д“СП“-Видин, л.10 по делото;  Решение № 05-РД06-0027 от 

19.08.2019 г. на Директора на РД “СП“-Видин, л.11 по делото; Решение № 

175/17.12.2019г. по адм.дело № 270/19г. по описа на АС –Видин, ведно със 

съобщението за връчване от 18.12.2019г., л.12 – л.14 по делото; писмо 

изх.№ 0503-08-00-2610 от 19.12.2019г. на Директор Д“СП“ – Видин до 

Община Видин – отдел „МДТ“, л.15 по делото; писмо № МД-02-

2802/27.12.2019г. на Началник отдел „МДТ“ до Д“СП“ – Видин, ведно със 

справка, л.16 по делото; писмо изх.№ 30-20947 от 31.01.2020г. на 

Директор Д“СП“ – Видин до Директора на РД“СП“ – Видин, л.17 по 

делото; Жалба от Б.К.П. *** от 28.01.2020г., л.18 – л.19 по делото;  справка 

за персонална партида на физическо лице за периода от 01.01.2000г. до 

13.02.2020г. на Агенция по вписванията, л.20 –л.21 по делото; Решение № 

05-РД06-0004 от 14.02.2020 г. на Директора на РД “СП“-Видин, л.22-л.23 

по делото; пълномощно л.24 по делото; заявление – декларация за 

отпускане на целева помощ за отопление с електроенергия с вх.№ ЗСП/Д-

ВН/2342 от 09.07.2019г. на Б.К.П., л.25-л.26 по делото; декларация за 

съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация и лични 

данни от 09.07.2019г. от Б.К.П., ведно с декларация за разкриване на 

служебна тайна, л.27 по делото;  опис на документи, ведно с Приложение 

№ 2 към чл.27, ал.1  - Социален доклад на ДСП – Видин по заявление – 

декларация за отпускане на целева помощ за отопление с електроенергия с 

вх.№ ЗСП/Д-ВН/2342 от 09.07.2019г. на Б.К.П. л.29 по делото; писмо 

изх.№ 0503-08-00-2610 от 19.12.2019г. на Директор Д“СП“ – Видин до 

Община Видин – отдел „МДТ“, л.42 по делото;  писмо № МД-02-

2802/27.12.2019г. на Началник отдел „МДТ“ до Д“СП“ – Видин, л.43 по 

делото; справка – декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху 

недвижимите имоти, л.46. 



   ПРИЛАГА писмо вх.№ 665/13.03.2020г.  на РД“СП“ – Видин до 

АС – Видин, л.2 по делото и писмо вх.№ 675/17.03.2020г. от Кристина 

Йорданова – процесуален представител на Д“СП“ -Видин, ведно с 

адвокатско пълномощно в оригинал за упълномощаването на адвокат С. от 

жалбоподателя, л.30 л.31 по делото. 

ПРИЛАГА становище вх.№ 883/18.05.2020г. на Директора на Д“СП“ 

– Видин, л.39 –л.41 по делото и молба вх.№ 1077/09.06.2020г. от адвокат 

Г.С. – пълномощник на жалбоподателя. 

Съдът намира, че няма пречка да изиска посоченото 

административно дело, с оглед съдържащите се в него писмени 

доказателства за здравословното състояние на жалбоподателя, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДА СЕ ИЗИСКА и приложи административно дело № 270/2019г. по 

описа на Административен съд  – Видин. 

Жалб.П.: На този етап нямам други доказателства. 

Ст.ю.к.Йорданова: На този етап нямам други доказателства. 

Съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата, за 

което 

 ОПРЕДЕЛИ: 

ОТЛАГА и насрочва делото за 24.06.2020г. от 14.30 часа, за която 

дата: жалбоподателя – Б.К.П., уведомен лично в днешното съдебно 

заседание и ответната по делото страна – Директор на Дирекция“СП“ - 

Видин, уведомен в днешното съдебно заседание, чрез процесуалния си 

представител - ст.ю.к.Й.. 

Протоколът написан в 14.35 часа в съдебно заседание. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

          СЕКРЕТАР: 



 
 


