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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 14.01.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Видин, в публично съдебно 

заседание на четиринадесети януари, две хиляди и двадесета година в 

състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николай  ВИТКОВ 

2. Борис БОРИСОВ 

при участието на секретаря    М. Иванова …………………………………. 

и прокурора  Кирил Кирилов..…….….….….….. сложи за разглеждане 

КАНДело  № 266  по  описа  за  2019 г. …................................................. 

докладвано от СЪДИЯ     Борис БОРИСОВ....................................….. 

На именното повикване в 11,10 часа се явиха:   

Касаторът –  «М. Н.» ЕООД – Видин, представлявано от управителя 

В. Ефр.М., редовно призован чрез пълномощника си С.М., представител не 

се явява.  От пълномощника на същите е получена молба вх. № 

2733/20.12.2019 г. , с която моли да не се дава ход на делото и същото да се 

отложи за друга дата, поради ангажираност извън страната до 14.01.2020 г. 

включително. 

Ответникът по касационната жалба – Дирекция „Инспекция по 

труда” - Видин, редовно призовани, представител не се явява. От същите са 

постъпили писмени бележки вх. №91/13.01.2020 г. , с които молят да се 

даде ход на делото, заявяват, че оспорват подадената касационна жалба и 

излагат съображения по касационното оспорване. 

За Окръжна Прокуратура се явява прокурор Кирил Кирилов. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.   

Прокурор Кирилов: С оглед постъпилата молба от пълномощника на 

касатора  не следва да се даде ход на делото.  

Предвид постъпилата молба и обстоятелството, че както 

касационната  жалба,  така и призовката  за днешното съдебно заседание са 

подадени и връчени единствено на пълномощника на касатора – адв. С.М., 

съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден. Налице са 

условията на чл.139, ал.1  от АПК, за което  

ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за  28.01.2020 г. от 09,30 часа, за 

която дата касаторът - «М. Н.» ЕООД – Видин и ответната по делото 

страна - Дирекция „Инспекция по труда” - Видин са уведомени по реда на 

чл. 138, ал.2 ал. АПК, Окръжна прокуратура – Видин уведомени в съдебно 

заседание чрез прокурор Кирилов.     

Протоколът написан в съдебно заседание в  11,20 часа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               СЕКРЕТАР:  
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