П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 13.01.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Видин, в публично съдебно
заседание на тринадесети януари, две хиляди и двадесета година в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА
ЧЛЕНОВЕ:

1. Биляна ПАНТАЛЕЕВА
2. Росица СЛАВЧЕВА
при участието на секретаря М. Иванова ………………………………….
и прокурора Кирил Кирилов....……….….….….. сложи за разглеждане
КАНДело № 268 по описа за 2019 г. …...................................................
докладвано от СЪДИЯ Росица СЛАВЧЕВА..................................…..
На именното повикване в 10,35 часа се явиха:
За касатора – М.С. (M. S.) – гражданин на Република Гърция,
нередовно призован, представител не се явява. Призовката е получена и
подписана на 20.12.2020 г. от упълномощено лице – М. П., но по делото не
е представено пълномощно.
За ответникът по касационната жалба – Областен отдел «Автомобилна
администрация» - Видин, редовно призован, се явява Началник Красимир
Живков.
За Окръжна прокуратура се явява прокурор Кирил Кирилов.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Началник Живков: По хода на делото предоставям на съда.
Прокурор Кирилов: Поради нередовното призоваване на касатора ход
на делото не следва да се дава.
Съдът констатира, че по делото няма доказателства за
упълномощаване на лицето М. П. от страна на жалбоподателя, поради което
счита, че не следва да дава ход на делото, а следва да отложи същото за
друга дата, за което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.02.2020 г. от 09,30 часа, за
която дата и час ответника и Окръжна прокуратура са уведомени в
днешното съдебно заседание съответно чрез Началник Живков и Прокурор
Кирилов.
ДА СЕ ИЗПРАТИ ПРИЗОВКА на жалбоподателя, като се обърне
внимание на длъжностното лице за надлежно връчване на призовката,
относно липсата на пълномощно на лицето получило призовката на
жалбоподателя, а именно - лицето М. П.. Ако призовката се връчи на
упълномощено лице, то следва да бъде приложено и надлежно пълномощно.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10,45 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

