
 П Р О Т О К О Л 
гр. Видин,24.06.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на двадесет и четвърти 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 14.40 часа се явиха: 

Жалбоподателят – Б.К.П. ***, уведомен в предходното съдебно 

заседание, се явява лично.  

 От адвокат Г.С.С. – пълномощник на жалбоподателя, е постъпила 

писмена защита с вх.№ 1200/24.06.2020г. 

За ответната по делото страна – Директора на Дирекция“Социално 

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

пълномощно от по-рано.  

Постъпила е по делото молба за изчакване вх.№ 1211/24.06.2020г. 

от К. Й. – процесуален представител на ответната страна, ведно с призовка 

по гр.дело № 152/2020г. на ОС – Видин. 

Съгласно Протоколно определение от съдебно заседание, 

проведено на 10.06.2020г. по настоящото дело е приложено 

административно дело № 270/2019г. по описа на АС – Видин. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

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

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

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

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

  Жалб.П.: Моля да се приложи адм.дело № 270/2019г. на АС – 

Видин по настоящото дело. Представям и моля да приемете в оригинал 

разписки за заплатена електрическа енергия за недвижим имот, находящ 

се в гр.Видин, ж.к. „Химик“, бл.15, вх.Д, ет.6, ап.114 за периода 

06.05.2020г. до 06.06.2020г., фискален бон за заплащане на електрическа 

енергия на посочения в бона недвижим имот, находящ се гр.Видин, 

ж.к.”Химик”, бл.15, вх.Д, ет.6, ап.102, както и квитанция за заплащане на 

вода и канал за последния имот с ап.102, към дата 15.06.2020г.  

Аз живея на втория етаж и всеки ден съседите ми отгоре ме 



наводняват, което прави невъзможно да продам жилището или по този 

начин цената за същото рязко пада и, ако продам в това състояние 

жилището, ще бъда ощетен. Представям и моля да приемете копие на 

приходна квитанция към дата 24.06.2020г., от която е видно, че съм 

заплатил данъците си и такса битови отпадъци за притежаваните от мен 

недвижими имоти.  

Моля да имате предвид, че къщата ми на улица “Елин Пелин“ № 31 е 

напълно разрушена. Представям и снимков материал за посочения 

недвижим имот на ул.“ Елин Пелин“, от който се вижда, че къщата е 

разрушена, а самият блок, където се вижда част от страничната му страна, 

е построена в двора на къщата. 

Ст.ю.к.Й.: Не възразявам да се приложи адм.дело № 270/2019г. на 

АС – Видин по настоящото дело. По отношение на представените в 

днешно съдебно заседание доказателства, считам, че същите нямат 

отношение към делото и не следва да бъдат приети. 

Съдът намира, че следва да приложи адм. дело№ 270/2019г. на АС 

– Видин, както и да приеме представените в оригинал доказателства от 

жалбоподателя в днешното съдебно заседание, като относимостта на 

същите, Съдът ще преценява при постановяване на съдебния акт, за което 

ОПРЕДЕЛИ:              

   ПРИЛАГА административно дело № 270/2019г. по описа на 

Административен съд  – Видин. 

  ПРИЕМА представените от жалбоподателя в оригинал 2 

бр.разписки от 24.06.2020г. на Еasy Pay за заплатена ел.енергия от 

жалбоподателя за недвижим имот, находящ се в гр.Видин, ж.к. „…“, бл.15, 

вх.Д, ет.6, ап.114; касов бон от 16.06.2020г. на „Български пощи“ за 

заплатена ел.енергия от жалбоподателя за недвижим имот, находящ се 

гр.Видин, ж.к.”…”, бл.15, вх.Д, ет.6, ап.102; фактура от „ВиК“ – Видин от 

15.06.2020г.; 3 бр.приходни квитанции от отдел „МДТ“ за заплатен данък 

недвижими имоти и битови отпадъци; 2бр. снимков материал. 

ПРИЛАГА писмена защита с вх.№ 1200/24.06.2020г. от адвокат 

Г.С.С. – пълномощник на жалбоподателя и молба за изчакване вх.№ 

1211/24.06.2020г. от К. Й. – процесуален представител на ответната 

страна, ведно с призовка по гр.дело № 152/2020г. на ОС – Видин. 

Жалб.П.: Нямам други искания. Няма да соча други доказателства. 

Моля за ход на делото по същество. 

Ст.ю.к.Й.: Нямам други искания. Няма да соча други доказателства. 

Моля за ход на делото по същество. 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

 ОПРЕДЕЛИ: 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

 Жалб.П.: Поддържам изложеното в писмената защита от адвокат С.. 

Моля да отмените атакуваната заповед, като неправилна и 



незаконосъобразна по съображенията, изложени в жалбата и писмената 

защита на моя процесуален представител. Моля да бъда уведомен за 

решението по телефона, на номер: 0878340364. 

          Ст.ю.к.Й.: Моля да постановите решение, с което да не уважите 

жалбата и да потвърдите заповедта, издадена от директора на Д“СП“ 

Видин, поради това, че е издадена на основание чл.10, ал.1 от Правилника 

за прилагане на  ЗСП, където е посочено, че заявителят, който желае 

социални помощи за отопление, трябва да не притежава повече от едно 

жилище, освен това, в което живее. 

          В днешното съдебно заседание се уточни, че той плаща данъци и 

самият жалбоподател каза, че притежава тези имоти. Никъде не е казано 

дали са разрушени дали не, води се жилище, няма конкретно точно 

определение. Изискването за жилище, съгласно ЗУТ е: съвкупност от 

помещения, покрити и/или открити пространства, обединени 
функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на 

жилищни нужди. Жалбоподателят има два апартамента и къща, които се 

водят жилища. По отношение разноските -липсата на доказателствата, че 

не е платена сумата в представеното пълномощно на адвокат - 

пълномощника, считам, че не следва да се присъжда адвокатско 

възнаграждение, ако евентуално счете жалбата за основателна. 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че 

ще се произнесе с решение в срока, визиран в чл.172, ал.1 от АПК. 

Протоколът написан в 15.00 часа в съдебно заседание. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

          СЕКРЕТАР: 

 

 
 



 
 


