ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 19.11.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН
СЪД
–
ВИДИН
Четвърти
административен състав, в публично съдебно заседание на деветнадесети
ноември, две хиляди и двадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА
при участието на секретар Вержиния Кирилова
сложи за разглеждане адм. дело № 250 по описа за 2020 год.
докладвано от СЪДИЯ ПАНТАЛЕЕВА
На именното повикване в 14.00 часа се явиха:
Жалбоподателят – Р.В.А., уведомена по реда на чл.138, ал.2 от АПК,
не се явява и не изпраща представител.
За ответната страна – Кмета на Община Димово, уведомен по реда
на чл.138, ал.2 от АПК, се явява адвокат Р.Д., с пълномощно по делото.
СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
Адв.Д.: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на
делото, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Адв.Д.: Оспорвам подадената жалба. Нямам искания за
доказателства.
Съдът констатира, че съобразно указанията на ВАС в предходното
съдебно заседание са допуснати свидетели и е назначена поисканата с
жалбата съдебна експертиза. За същата не е внесен депозит, поради което
същата следва да бъде заличена.
С оглед на горното, Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ЗАЛИЧАВА назначената по делото съдебна експертиза и
допуснатите свидетели.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
Адв.Д.: Моля да потвърдите издадената заповед № РД-02365/15.08.2019г., тъй като строежът, който е допълващо застрояване, е
незаконен. Видно от доказателствата по делото и констативния протокол,
той е прикрепен към законна сграда и е строеж, който е с нотариален акт
издаден от 2010г. Съгласно измененията на ЗУТ, параграф 16, за законни
се считат строежите, които са построени преди 31.03.2001г. с изменението
на параграф 16. Затова е направена констатация и от органите на
Специализираната прокуратура, която е задължила кмета на общината да
извърши проверка и установи законността на всички сгради. Предмет на
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тази проверка са били четири строежа, от които два вече са премахнати, а
два са в процедура пред АС – Видин, върнати от ВАС.
С оглед на горното, моля да отхвърлите жалбата, тъй като с оглед
указанията на ВАС, жалбоподателят с нищо не доказа кога е построена
сградата и затова считам, че са налице основанията за отхвърляне на
жалбата.
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с
решение в законоустановения едномесечен срок.
Протоколът написан в съдебно заседание, в 14:15 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
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