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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 13.08.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен 

състав в публично съдебно заседание на тринадесети август, две хиляди и 

двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА 
 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                                  сложи за разглеждане 

адм. дело № 79 по описа за 2020 год.  

докладвано от  СЪДИЯ  СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 9.30 часа се явиха: 

Жалбоподателката – И.В.С., се явява лично и с адв. П.П.П. с 

пълномощно по делото /стр. 148/.       

С вх. № 1220/25.06.2020 г. е депозирана молба от И.В.С., ведно с 

вносна бележка за внесен депозит за вещо лице.  

За ответната по жалбата страна – Кмет на Община Видин, редовно 

призовани, се явява В.Г.Д. – Секретар на Община Видин с юридическо 

образование, за което е приложено необходимото удостоверение за 

правоспособност № 134/05.05.2011 г.  

С вх. № 1302/01.07.2020 г. чрез с-р на Община Видин В. Д. е 

постъпило писмо, ведно с формуляр за оценка на изпълнението на 

длъжността – Н-к отдел „Общинска собственост“ при Община Видин на 

И.В.С., с копие за жалбоподателя.         

Вещото лице - М.А.П. – не се явява.  

С вх. № 1777/31.07.2020 г. по ел. поща е депозирана молба от в.л. П., 

с която моли да бъде освободена от изготвяне на експертизата.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адв. П. – Моля да не се дава ход на делото. 

Жалбоподателката С. – Моля да не се дава ход на делото. 

В. Д. - Секретар на Община Видин: Моля да се даде ход на делото.   

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

на друго вещо лице, за  което  

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ПРИЛАГА: молба вх. № 1220/01.07.2020 г. на И.В.С., писмо вх. № 

1302/01.07.2020 г. на Община Видин и молба вх. № 1777/31.07.2020 г. на 

в.л. М.А.П.. 

ПРИЕМА: 1 бр. формуляр за оценка на изпълнението на длъжността  

– Н-к отдел „Общинска собственост“ при Община Видин на И.В.С..        

ОТВЕЖДА вещото лице М.А.П. от изготвянето на съдебно – 
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икономическа експертиза.  

НАЗНАЧАВА  вещото лице – Т. В. Т. – С. с адрес: гр. Видин, ул. 

„******“ № 50, ет. 5, ап. 5 за изготвяне на назначената съдебно – 

икономическа експертиза със задача подробно описана в протоколно 

определение от съдебно заседание проведено на 25.06.2020 г.   

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.09.2020  г. от 10.00 часа, за 

която дата: жалбоподателката – И.В.С., уведомена лично в днешното 

съдебно заседание, адв. П.П.П. уведомен лично в днешното съдебно 

заседание, ответната по жалбата страна – Кмет на Община Видин, 

уведомен в днешното съдебно заседание чрез В.Г.Д. – Секретар на 

Община Видин.  

Да се призове вещото лице  Т. В. Т. – С..  

Протоколът написан в съдебно заседание в  9.40 часа. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


