ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 30.06.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на тридесети юни,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 117 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ ГЕНАДИЕВА
На именното повикване в 14,30 часа се явиха:
За жалбоподателя – Областен управител на област Видин – М.
С., редовно призован, се явява ст.ю.к.И., с пълномощно, приложено
към молба вх.№ 1279/29.06.2020г.
От жалбоподателя, чрез ст.ю.к.И., е постъпила молба вх.№
1279/29.06.2020г. за спиране на производството по делото до
приключване на спора по адм.дело № 10/20г. на АС – Видин и
адм.дело № 14012/19г. на АС – София град. Към молбата са
приложени жалба изх.№ 02803/2343 от 28.05.2020г. от Областен
управител на област Видин до ВАС, Решение № 1747/11.03.2020г. по
адм.дело № 14012/19г. на АС – София град и пълномощно.
За ответната по делото страна – Комисия за защита от
дискриминация /КЗД/ - гр.София, редовно призовани, представител не
се явява.
От КЗД – гр.София, чрез процесуален представител - ю.к.Н. К., е
постъпило становище вх.№ 1248/29.06.2020г., за даване ход на делото
в тяхно отсъствие, с изложени доводи по съществото на спора. Към
становището е приложено и пълномощно.
За заинтересованата страна – Българско национално радио –
гр.София, редовно призовани, се явява ю.к.К. А., с пълномощно от
днес.
За заинтересованата страна – доц.д-р Б. Х. – заместник
председател КЗД – София, редовно призован, представител не се
явява.
От Генералния директор на БНР – А.А.Б. е постъпил писмен
отговор вх.№ 1154/18.06.2020г., ведно с приложена жалба от БНР до
АС – София град, с вх.№ 41-10-8/23.03.2020г. срещу Решение № 144
от 28.02.2020г. по преписка № 193/2018г. на Пети специализиран
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заседателен състав на КЗД.
От постъпилия писмен отговор се установява, че БНР също са
подали жалба срещу същото решение, която е представена към
отговора, но не се съдържа в административната преписка.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Ст.ю.к.И.: Предвид така установените нови обстоятелства,
моето становище е да не се дава ход на делото.
Ю.к.А.: Моля да не се дава ход на делото, тъй като считам, че са
налице абсолютни процесуални пречки за даване ход на делото в
днешното съдебно заседание, поради липсата на местна
компетентност на Административен съд – Видин, пред когото е
образувано настоящото административно дело.
На основание разпоредбата на чл.133, ал.2, изречение второ от
АПК, компетентен да разгледа настоящият спор е Административен
съд – София град, тъй като адресатите на оспорвания акт са с различно
адресно седалище в рамките на различни съдебни райони, като в
подкрепа на изложеното е и цитираната съдебна практика в
представения по делото писмен отговор от страна на Българско
национално радио.
Моля да приемете като доказателство по делото приложеното
към писмения отговор заверено копие на жалба от БНР, регистрирана
с вх.№ 41-10-8/23.03.2020г. в КЗД. Моля за незаверен препис от
протокола от днешното с.з., който да ми бъде изпратен на имейл
адрес, който ще посоча допълнително с молба.
Съдът намира, че в случая са налице процесуални пречки за
даване ход на делото в днешното съдебно заседание. На първо място,
защото с писмения отговор, представен от Българско национално
радио за днешното съдебно заседание, се установява, че всъщност те
също са подали жалба срещу същото решение на КЗД, а именно № 144
от 28.02.2020г. по преписка № 193/2018г. на Пети специализиран
заседателен състав на КЗД. Поради това и Съдът счита, че следва да
конституира като жалбоподатели и БНР, гр.София по настоящото
дело. Съдът счита, че двете жалби срещу едно и също решение следва
да се движат в едно производство. В този смисъл и преписи от тяхната
жалба / на БНР/ следва да бъдат връчени и на останалите страни, като
им бъде дадена възможност за вземане на становище.
Предвид горното, Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
КОНСТИТУИРА Българско национално радио – гр.София,
представлявано от А.А. Б.– генерален директор, като жалбоподател в
настоящото производство.
Връчва препис от жалбата на БНР срещу решение № 144 от
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28.02.2020г. по преписка № 193/2018г. на Пети специализиран
заседателен състав на КЗД на Областен управител на област Видин от
писмен отговор вх.№ 1154/18.06.2020г., ведно с приложена жалба с
вх.№ 41-10-8/23.03.2020г. от БНР до АС – София град.
Да се изпрати препис и на административния орган, от който да
се изиска информация за подадената жалба и съответно приложенията
към нея, в 7- дневен срок от съобщението.
Да се изпрати препис от жалбата и на заинтересованата страна
доц.д-р Б. Х. – заместник председател КЗД – София, която в 7 –
дневен срок от съобщението може да вземе становище и да ангажира
доказателства.
След връщане на съобщението и изтичането на срока на
административния орган делото да се докладва за произнасяне по
направеното искане за местна подсъдност, както и по направеното
искане за спиране на производството на делото до приключване на
спора пред ВАС.
Ст.ю.к.И.: Получих препис от писмен отговор на БНР, ведно с
приложената към него жалба от БНР против № 144 от 28.02.2020г. по
преписка № 193/2018г. на Пети специализиран заседателен състав на
КЗД.
Да се издаде препис от протокола на Българско национално
радио – гр.София, който да бъде изпратен на посочения имейл адрес.
Делото да се докладва за произнасяне или ново насрочване, за
което страните ще бъдат уведомени.
Протоколът написан в съдебно заседание в 14,50 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
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