
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 10.11.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Видин, в публично съдебно заседание 

на десети ноември, две хиляди и двадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ  ГЕНАДИЕВА   

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.  Николай ВИТКОВ 

2. Борис БОРИСОВ 

 

при участието на секретаря    М. Иванова  

и прокурора  Кирил Кирилов 

сложи за разглеждане  адм. дело  № 234 по  описа  за  2020 г.  

докладвано от СЪДИЯ     Николай ВИТКОВ 

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:   

Оспорващият – Е.М.Д. ***, редовно призован, не се явява. лично и с  

адв. Е. Хайри И. от САК, с пълномощно от по-рано. От адвокат 

пълномощника на същия е постъпила молба вх. № 2472/21.10.2020 г., със 

съображения по хода на делото.  

 За ответника по оспорването Общински съвет Видин, редовно 

призовани, се  Председателя на ОС – Видин - Генади Петков Велков.  

От същите е постъпило писмо вх. № 2459/20.10.2020 г. с 

доказателства, а именно: Списък на общинските съветници за мандат 2015 -

2019 г. на редовно заседание на ОбС – Видин на 29.07.2019 г. и Протокол 

№6/29.07.2019 г.  на Общински съвет - Видин. 

За Окръжна прокуратура – Видин, се явява прокурор Кирил Кирилов. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО 

Председателят на ОС Велков: Моля да не давате ход на делото поради 

това, че пълномощникът ни адв. Славчев е под карантина, която изтича в 

неделя. Моля да отложите делото за друга дата. Нося пълномощно, с което се 

упълномощава адв. Св. Славчев да представлява ОбС – Видин по настоящото 

дело.   

Прокурор Кирилов: При това положение ход на делото не следва да се 

дава, а същото да се отложи за друга дата.   

С оглед становището на страните и невъзможността на адвокат – 

пълномощника на ответната страна да се яви по делото във връзка със 

защитата на интересите на административния орган, Съдът намира , че 

делото следва да се отложи за друга дата, за което  

ОПРЕДЕЛИ: 

Отлага и насрочва делото за 07.12.2020 от 10,30 часа, за която дата 

оспорващият – Е.М.Д. ***, е уведомен по реда на чл.138, ал.2 от АПК, 

ответникът по оспорването ОбС Видин – уведомени чрез Председателя си - 

Генади Велков и Окръжна прокуратура – Видин – уведомени чрез прокурор 

Кирилов.  

 

 



 

Протоколът написан в  10,15 часа в съдебно заседание. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

       СЕКРЕТАР:                                      

 
 

 

 
 

 
 
 

  

 


