ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 05.11.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен
състав в публично съдебно заседание на пети ноември, две хиляди и
двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА
при участието на секретар Валерия Шутилова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 246 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ СЛАВЧЕВА
На именното повикване в 9.45 часа се явиха:
Жалбоподателят – Кмет на Община Ново село, редовно призован се
явява лично кмета - Г.Г.С и адв. Д.Б. с пълномощно от днес.
За ответната по жалбата страна – Общински съвет Ново село,
редовно призовани се явява лично председателя И.В..
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат Б. – Моля да се даде ход на делото.
Г.С - кмет на Община Ново село – Моля да се даде ход на делото.
И.В. – председател ОбС Ново село: Моля да не се дава ход на
делото, тъй като жалбата е просрочена. Видно от представените
материали, същите са изходени с дата 21.09.2020 г., и изпратени до Обл.
управа, кмета на общината и РП - Видин. Затова считам, че кмета на
общината е изпуснал законоустановения срок на основание чл. 45, ал. 8 от
ЗМСМА, където е предвидено, че в 7-мо дневния срок от получаване на
материалите кмета може да го направи.
Г.С - кмет на Община Ново село - Решенията на Общински съвет се
получават след заседание на ОбС. В Община Ново село, решенията взети
от Общ. съвет се получават и се входяват в регистър.
Адвокат Б. - Всички документи съгласно въведения ред с
документооборота в Община Ново село се предоставят в
кореспонденцията между общинския съвет и общината лично или по поща
и се входяват в специален регистър, така както и писмата между двете
институции се входяват, така както и протоколите и решенията с оглед
спазване на сроковете се входяват.
С оглед изявленията на страните,
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Ново село в 7-мо дневен срок от
днес да представи извадка от входящия регистър, от която да е видно на
коя дата е входена заповедта /жалбата/.
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ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото 03.12.2020 г. от 9,45 часа, за която
дата: жалбоподателят – Кмет на Община Ново село - Г.Г.С уведомен
лично в днешното съдебно заседание, адв. Д.Б. уведомен лично в
днешното съдебно заседание, ответната по жалбата страна – Общински
съвет Ново село, уведомен лично в днешното съдебно заседание
председателя И.В..
Протоколът написан в съдебно заседание в 9.50 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
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