ПРОТОКОЛ
Гр. Видин, 11.06.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен
състав в публично съдебно заседание на единадесети юни, две хиляди и
двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА
при участието на секретаря Вержиния Кирилова
сложи за разглеждане адм. дело № 75 по описа за 2020 г. докладвано от
СЪДИЯ ПАНТАЛЕЕВА.
На именното повикване в 14,35 часа се явиха:
Жалбоподателката Ц.П.Х., редовно призована, налице.
От същата е постъпила молба вх.№ 1096/10.06.2020г., с приложени
писмени доказателства по опис.
За ответната по делото страна - Кмета на Община Видин, редовно
призован, се явява гл.ю.к. Ц.Д., с пълномощно от по-рано.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Жалбоподателката Ц.П.Х.: Моля да дадете ход на делото.
Гл.ю.к. Д.: Моля да дадете ход на делото.
Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на
делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА молба вх.№ 1096/10.06.2020г., с приложени писмени
доказателства по опис.
Жалбоподателката Ц.П.Х.: Поддържам жалбата. Моля да приемете
представените от мен доказателства.
Гл.ю.к. Д.: Оспорвам жалбата. Представям и моля да приемете
писмени доказателства, от които представям
и препис за
жалбоподателката. Моля да ми бъде даден срок за запознаване с
предоставени писмените доказателства от жалбоподателката, както и
правя искане за разпит на един свидетел, който ще доведа в следващото
съдебно заседание, за обстоятелства, свързани с предоставянето на друго
жилище на г-жа Георгиева.
Жалбоподателката Ц.П.Х.: Възразявам срещу искането на
ответната страна за разпит на свидетел. Същият беше поканен да
свидетелства по едно от делата ми. Аз не оспорвам обстоятелството, че ми
е предложено друго жилище за настаняване. Първият път не можахме да
влезем в жилището, което беше заключено, а жилището е в същото окаяно
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състояние, невъзможно е да се живее там.
Съдът намира, че следва да бъде даден срок на процесуалния
представител на ответника да се запознае с представените писмени
доказателства.Следва да бъде допуснат до разпит и свидетел на ответната
страна за установяване на посочените обстоятелства с оглед осигуряване
на процесуална възможност за събиране на доказателства.Във връзка с
указания на Върховен съд следва да се изиска и приложи по делото
адм.дело по оспорване на заповед № РД-02018-18/08.01.2018г. / адм.дело
№ 19/2018г./ по описа на АС – Видин, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА възможност на страните да вземат становище по
представените в днешното съдебно заседание доказателства.
ДОПУСКА при довеждане свидетел на ответника за установяване
на посочените обстоятелства.
ДА се изиска и приложи адм.дело по оспорване на заповед № РД02018-18/08.01.2018г. / адм.дело № 19/2018г./ по описа на АС – Видин.
Жалбоподателката Ц.П.Х.: Моля да се приложи адм.дело №
31/2018г. по описа на АС – Видин във връзка с отказа на кмета за
закупуване на общинско жилище, материализиран в писмо, което аз съм
обжалвала.
Съдът ОПРЕДЕЛИ :
Да се изиска и приложи АД № 31/2018г. по описа на АС-Видин.
Жалб. Х.: Моля да ми се даде възможност да се запозная с писмото
на г-жа Веселка Асенова.
Гл.ю.к.Д.: Представили сме го с препис от документите, който
представихме сега на съда. В преписа се съдържа и посоченото писмо.
Жалб. Х.: Да, същото е налично.
Моля за съдействието на съда за споразумение с ответната страна,
тъй като на този етап моите опити за такова споразумение са
безрезултатни.
Съдът намира, че следва да подкани страните към споразумение.
гл.ю.к.Д.: Съгласни сме за извънсъдебно споразумение. Наистина гжа Х. е правила опити за токова, но наистина не можем да постигнем
съгласие тя да продължава да ползва точно това жилище. Иначе сме и
предоставили друго жилище. Не отричаме възможността отново да
направим опит, но за това трябва постъпки и от двете страни.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИКАНВА страните към споразумение.
Жалбоподателката Х.: Моля да ми се назначи служебен защитник,
тъй като съм безработна от 2017г. до момента и не разполагам със
средства за заплащане на адвокат, а на моите адвокати от София нямам
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възможност да им заплащам пътя.
Съдът намира, че следва да укаже на жалбоподателката, че за
назначаването на адвокат, който да и оказва правна помощ, следва да се
представят актуални доказателства за доходи, имуществено състояние,
декларация за установяване на имущественото състояние на лицето, други
доказателства, установяващи материална затрудненост, здравословно
състояние и др. като съдът следва да извърши преценка въз основа на тях
и с оглед нуждите за оказване на правна помощ предвид етапа на
производството в случая.
С оглед на горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
УКАЗВА на жалбоподателката, че ще се произнесе по искането и за
назначаване на адвокат за оказване на правна помощ след като бъде
сезиран с доказателства за установяване на нуждата за това съобразно
посоченото по-горе.
Жалбоподателката Х.: На този етап ще помисля дали ще
поддържам това искане или ще продължа сама да се защитавам като при
желание ще сезирам съда с молба с необходимите доказателства. Нямам
други искания на този етап.
Гл.ю.к.Д.: Нямам други искания на този етап.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.06.2020г. в 14.30 часа, за
която дата жалбоподателката - Ц.П.Х., уведомена лично и ответната
страна - Кмета на Община Видин, уведомен чрез гл.ю.к. Ц.Д..
Протоколът написан в 15.00 часа в съдебно заседание.

Административен съдия:
Секретар:
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