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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 12.10.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Шести административен 

състав в публично съдебно заседание на дванадесети октомври две 

хиляди и двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ 
при участието на секретар Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                                  сложи за разглеждане 

адм. дело № 239 по описа за 2020 год.  

докладвано от  СЪДИЯ  БОРИСОВ 

 На именното повикване в 13,40 часа се явиха: 

Вместо жалбоподателя–Областен управител на област Видин 

редовно призован се явява ст.юрк. Т. И.   с пълномощно от днес. 

За ответната по жалбата страна – Общински съвет Видин 

представляван от председателя, редовно призовани представител не се 

явява  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Ст.юрк. И. : Моля да се даде ход на делото.   

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

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

Делото е образувано по жалба на Областен управител на област 

Видин против решение № 151, взето с протокол № 8 от 24.08.2020 г. на 

Общински съвет Видин.  

Ст.юрк. И.: Поддържам жалбата, моля да се приемат 

доказателствата по делото.   

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЛАГА: писмо вх. № 2217/24.09.2020 г. на Областен управител 

Видин – л. 2 по делото,  

ПРИЕМА: заповед РД -25-25/24.09.2020 г. на Обл. Управител Видин 

относно оспорване на решение № 151, взето с протокол № 8/24.08.2020 г. 

– л. 3-4 по делото, писмо на Обл. Управител Видин с изх. № 

2803/04.09.2020 г. до председател на общински съвет Видин, ведно със 

заповед РД 25-23/04.09.2020 г. – л. -5-7 по делото, писмо на общински 

съвет Видин с рег. № РД -01-10-228/28.08.2020 г. до обл. Управител 

Видин ведно със заверени копия от Решение № 101 до 152, взети с 

протокол № 8/24.08.2020 г. на общ. Съвет Видин – л. 8-15 по делото, 

предложение от кмет на община Видин относно предоставяне за 

безвъзмездно ползване на недвижим имот публична общинска 

собственост за нуждите на пенсионерски клуб „Надежда“ с. Г. Мариново – 

л. 16-17 по делото, молба от П. Г. Б. председател на пенсионерски клуб 
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„Възраждане“ с. Г. Мариново до кмета на община Видин – л. 18 по делото, 

решение № 44, взето с протокол № 3/09.03.2020 г. на общински съвет 

Видин относно предложение № ПО-01-04-24/19.02.2020 г. от кмета на 

община Видин, относно регистриране на пенсионерски клуб 

„Възраждане“ с. Г. Мариново – л. 19 по делото, Акт № 484 на МРРБ, 

ведно със скица – л. 20-22 по делото, писмо на обл. Управител Видин с 

изх. № 2803/4304 от 24.09.2020 г. ведно със заповед РД – 25-25/24.09.2020 

г. с което се оспорва решение № 151 взето с протокол № 8/24.08.2020 г. на 

общински съвет Видин – л. 23-25 по делото, писмо на обл. Управител 

Видин с изх. № 2803/4016 от 04.09.2020 г. ведно със заповед РД – 25/23 от 

04.09.2020 г. с която връща за ново обсъждане на решение № 151, взето с 

протокол № 8/28.08.2020 г. на общ. Съвет Видин – л. 26-28 по делото, 

писмо на общински съвет Видин с рег. № РД-01-10-228/28.08.2020 г. до 

обл. Управител Видин с което се изпращат заверени копия от решение № 

101 до 152, взети с протокол № 8/24.08.2020 г. – л. 29-43 по делото.  

Ст.юрк. И. – Други доказателства няма да соча, моля за ход на 

делото по същество. 

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

Ст.юрк. И.  – Моля да постановите решение по силата на което да 

отмените решението на ОбС Видин като неправилно, моля да ми 

присъдите юрк. възнаграждение.  

Съдът счете делото за изяснено и ще обяви решението си в законния 

срок.  

Протоколът написан в съдебно заседание в 13,45 часа. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


