
П Р О Т О К О Л 
Гр. Видин, 14.10.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Трети административен 

състав в публично съдебно заседание на четиринадесети октомври през 

две хиляди и двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ВИТКОВ 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова, сложи за разглеждане 

адм. дело № 125 по описа за 2020 г. докладвано от СЪДИЯ ВИТКОВ 

  На именното повикване в 09.30 часа се явиха: 

 Жалбоподателят – В.А.Р., уведомен по реда на чл.138, ал.2 от 

АПК, не се явява и не се представлява. 

 По електронната поща на АС – Видин е постъпила молба вх.№ 

2401/13.10.2020г. от адв. Н.Д.Б. от САК, пълномощник на 

жалбоподателя, с която моли делото да се отложи за друга дата, поради 

явяването й по НОХД № 113/2020г. на РС - Перник, насрочено за 

14.10.2020г. 

За ответната страна – Кмета на община Димово, уведомен в 

предходното съдебно заседание, се явява адвокат Р.Д., с пълномощно от 

по-рано. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адв.Д.: Предоставям на съда. 

         Съдът намира, че с оглед липсата на представени доказателства, 

сочещи за служебна ангажираност на процесуалния представител на 

жалбоподателя, както и на самия жалбоподател (призовка от органа на 

съдебна власт, копие от протокол) липсват процесуални пречки за даване 

ход на делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.  

 Производството е по реда на чл.149 и следващите от АПК, във 

връзка с чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията.  

Образувано е по жалба на В.А.Р. ***, против заповед № РД-02-

372/15.08.2019 г. на кмет на община Димово, за премахване на незаконен 

строеж.  

Адв.Д.:  Оспорвам жалбата. Поддържам развитите доводи в 

писмения отговор от 12.06.2020 г. Моля да приемете административната 

преписка и писмените доказателства, представени с писмения отговор. 

На този етап други доказателства няма да соча. 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за приемане на 

административната преписка и представените писмени доказателства 

към писмен отговор вх.№ 1108/12.06.2020 г. на ответната страна. 

С оглед не накърняване на процесуалните права на жалбоподателя 

съдът намира, че на същия следва да се предостави възможност 

евентуално да направи нови доказателствени искания.  

Воден от горното Съдът 

                             ОПРЕДЕЛИ: 



ПРИЕМА административната преписка, находяща се по адм.дело № 

268/2019г. по описа на АС – Видин, ведно с приложените писмени 

доказателства, както следва: Заповед № РД-02-372 от 15.08.2019г. на 

Кмета на Община Димово, л.4 – л.6 по делото; Констативен протокол от 

08.08.2019г. на Община Димово, за постъпили възражения против 

Констативен акт № 5 от 19.07.2019г. за констатиран незаконен строеж 

“Двуетажна масивна жилищна сграда“, находящ се в УПИ IV, в кв.93 по 

плана на с.Арчар, извършен без да е разрешен съгласно ЗУТ, л.7 по 

делото; Констативен акт № 5 от 19.07.2019г. на Община Димово, л.8 – л.9 

по делото; приложение № 1 към Констативен акт № 5 от 19.07.2019г., л.10 

по делото; скица № 748/18.07.2019г., л.11 по делото; разписен лист към 

регулационния план на с.Арчар, л.12 по делото; Удостоверение за 

наследници  изх.№ 757/22.07.2019г., л.13 –л.14 по делото; ксерокопие на 2 

бр.черно-бели снимки на строежа, л.15 –л.16 по делото. 

ПРИЕМА представените с допълнителна молба вх.№ 

2116/21.10.2019г. на Община Димово писмени доказателства, както 

следва: Постановление № 105/20.06.2019г. на Специализирана 

прокуратура до Началника на ДНСК и писмо на Заместник началник 

ДНСК до Кмета на Община Димово, с изх.№ М-1804-02-610 от 

24.06.2019г. , както и три броя удостоверения за търпимост от 06.08.2019г.  

с №№ 13, 4 и 14 на гл.архитект на община Димово - М.С.. 

ПРИЛАГА писмен отговор вх.№ 1108/12.06.2020г. от С.В.С.– кмет 

на община Димово. 

 ПРИЕМА представените писмени доказателства от ответната 

страна към писмения отговор,  както следва: удостоверение за търпимост 

№ 13/06.08.2019г. на гл.архитект на Община Димово – арх.М.С.; 

заявление от В.А.Р. ***-94-00-118/30.07.2019г. и декларация от 

29.07.2019г. 

  ДАВА възможност на жалбоподателя и процесуалния му 

представител в 7-дневен срок от съобщението да ангажират допълнителни  

доказателства и да направят нови доказателствени искания с 

допълнителна писмени молба с препис за ответната страна. 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 25.11.2020г. в 09.30 часа, за която 

дата страните уведомени, както следва: жалбоподателят – В.А.Р., 

уведомен по реда на чл.138, ал.2 от АПК, ответната страна - Кмета на 

община Димово, уведомен в днешното съдебно заседание чрез адвокат 

Р.Д.. 

ДА СЕ УВЕДОМЯТ жалбоподателя и процесуалния му 

представител за дадените от съда указания. 

Протоколът написан в 09:40 часа в съдебно заседание.  

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                               СЕКРЕТАР:  
 
 


