
 

1 

 

П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 02.07.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен 

състав в публично съдебно заседание на втори юли, две хиляди и 

двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА 
при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                                  сложи за разглеждане 

адм. дело № 47 по описа за 2020 год.  

докладвано от  СЪДИЯ  СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

Вместо жалбоподателката – В.Ц.З., уведомена по реда на чл. 138, ал. 

2 АПК, се явява адв. Л.И. с пълномощно от по рано. 

Вместо жалбоподателката – Б.Б.Б., уведомена по по реда на чл. 138, 

ал. 2 АПК , се явява адв. Л.И. с пълномощно от по- рано. 

Вместо жалбоподателката – Р.Е.Г., уведомена по по реда на чл. 138, 

ал. 2 АПК, се явява адв. Л.И. с пълномощно от по рано. 

За ответната по жалбата страна – Комисия за защита от 

дискриминация - гр. София, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК                   

представител не се явява.  

За заинтересованата страна–Детска градина „Желязко Попниколов“, 

уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, се явява адв. Л.И. с пълномощно 

от по рано. 

За заинтересованата страна – Община Видин, уведомени в 

предходното съдебно заседание, не се явяват, не се представляват. 

Заинтересованата страна – В.Н.Н. – Б. – приемен родител на 

малолетния Симеон Снежанов Огнянов, се явява лично.  

Вещото лице П.К.М. се явява лично.  

С вх. № 1120/15.06.2020 г. по делото е депозирана съдебно- 

психологическа експертиза изготвена от в.л. П.К.М. с преписи за 

страните.  

Вещото лице Ц.П.П. се явява лично. 

С вх. № 1205/24.06.2020 г. по делото е депозирана съдебна- 

педагогическа експертиза по писмени данни изготвена от в.л. Ц.П.П..  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адв. И. – Предоставям на съда по хода на делото.  

Заинтересованата страна Н. – Моля да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че ход на делото следва да бъде даден, само за 

постановяване на определение за УВЕЛИЧЕНИЕ на депозита във връзка с 

поисканите съдебни  експертизи. Изслушването на същите, както и 

разпита на вещите лица ще следва да се проведе в следващото съдебно 
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заседание, предвид не довеждането на свидетелите в днешното съдебно 

заседание и не постъпването на едната експертиза в срок ход на делото не 

следва да бъде даден.  

Съдът като се запозна с представената справка – декларация на 

вещото лице Ц.П.П. и съответно отразените разходи във връзка с 

извършената работа намира, че ще следва да се задължи жалбоподателите, 

да довнесат депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 333,92  

/триста тридесет и три лева и деветдесет и две %/, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

ОСЪЖДА жалбоподателя в 7- дневен срок от днес да ДОВНЕСЕ 

депозит за изготвената съдебно - педагогическа експертиза изготвена от 

вещото лице Ц.П.П., в размер на общо 333,92  лева   /триста, тридесет и 

три лева и деветдесет и две %/, като му УКАЗВА, че ако в посочения от 

Съда срок не бъде довнесена посочената по-горе сума, ще се издаде 

изпълнителен лист за принудителното й събиране. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.07.2020 г. от  10.00  часа, за 

която дата: жалбоподателката – В.Ц.З., уведомена в днешното съдебно 

заседание чрез адв. Л.И.,  жалбоподателката – Б.Б.Б., уведомена в 

днешното съдебно заседание чрез  адв. Л.И., жалбоподателката – Р.Е.Г., 

уведомена в днешното съдебно заседание чрез адв. Л.И.,  ответната по 

жалбата страна  – Комисия за защита от дискриминация - гр. София, 

уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК,  заинтересованата страна – 

Детска градина „Желязко Попниколов“,  уведомени в днешното съдебно 

заседание чрез адв. Л.И., заинтересованата страна – Община Видин, 

уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, заинтересованата страна – 

В.Н.Н. – Б.–приемен родител на малолетния Симеон Снежанов Огнянов, 

уведомена лично в днешното съдебно заседание, вещото лице П.К.М. 

уведомена лично в днешното съдебно заседание и вещото лице Ц.П.П. 

уведомена лично в днешното съдебно заседание.  

Протоколът написан в съдебно заседание в 10.15 часа. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 
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