
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 07.07.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Видин, в публично съдебно 

заседание на седми юли, две хиляди и двадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ  ДОНЧЕВА 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николай  ВИТКОВ 

2. Борис  БОРИСОВ 

при участието на секретаря    М. Иванова …………………………………. 

и прокурора  Кирил Кирилов....…….…….….….. сложи за разглеждане 

Адм. дело  № 400  по  описа  за  2019 г. …................................................. 

докладвано от СЪДИЯ     Борис БОРИСОВ.....................................….. 

На именното повикване на второ четене в 11,30  часа се явиха:  

За оспорващия –  зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - 

Видин, редовно призовани, се явява прокурор Кирил Кирилов.  

Ответникът по оспорването – Общински съвет - Кула, редовно 

призовани, представител не се явява.   

За Окръжна прокуратура – Видин, се явява прокурор Кирил 

Кирилов. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО 

Прокурор Кирилов: Да се даде ход на делото.   

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и 

поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, Съдът  

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА 

Делото е образувано по Протест на заместник окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура Видин, против Наредбата за пожарна и аварийна 

безопасност на територията на община Кула, приета с решение № 56, взето 

с протокол №11 на заседание на Общински съвет Кула на 30.06.2008 г. на 

Общински съвет Кула.  

Във връзка с императивните изисквания на АПК, раздел ІІІ, гл.Х, 

Съдът е съобщил оспорването по реда на чл.181, ал.1 и 2 във вр.с чл.188 от 

АПК чрез обявление в ДВ бр. 46/ 19.5.2020 г., чрез поставяне на копие от 

него на определеното място в Административен съд - Видин и го 

публикува на интернет страницата на Административен съд - Видин. Няма 

присъединили се лица към оспорването, нито встъпили като страни при 

условията на чл.189, ал.2 от АПК. 

Прокурор Кирилов: Моля да приемете представената 

административна преписка от административния орган. 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените 

доказателства по делото, за което 

    ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА административна преписка, съдържаща копие от следните 



документи: Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на 

Община Кула, приета с Решение №56/30.06.2008 г.  – лист 13; Протокол 

№11/30.06.2008 г. на ОбС – Кула – лист 23; Докладна записка от д-р Марко 

Петров Петров – Кмет на Община Кула изх. № 022/24.06.2008 г. – лист 31; 

проект на Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на 

Община Кула – лист 32. 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

Прокурор Кирилов:  Да се уважи протеста като основателен  с оглед 

изложените в него мотиви за обявяване нищожността на Наредба за 

пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Кула, приета с 

Решение №56, взето с протокол №11 на заседание на Общински съвет 

Кула на 30.06.2008 г. , поради липса на компетентност.    

Предложението на ОП – Видин с протеста е за обявяване 

нищожността на Наредба за пожарна и аварийна безопасност на 

територията на Община Кула, поради съществено нарушение на 

административно-производствените правила – чл. 8 от ЗНА. Няма решение 

за отмяна на Наредбата, респективно – основание за прекратяване на 

производството по делото. 

  Моля да бъдат възстановени направените разноски в размер на 40 

лева, които са направени от Окръжна Прокуратура - Видин по публикуване 

на оспорването в Държавен вестник. Същите са на основание чл.188, във 

вр. с чл. 181, ал.1 от АПК. 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с 

решение в законния срок. 

Протоколът написан в 11,50  часа в съдебно заседание.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

СЕКРЕТАР:        

 

 

         

 
 
 


