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П Р О Т О К О Л 
 

гр. Видин, 20.01.2020 г. 
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на двадесети януари, две хиляди и двадесета година, в 

състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БОРИС БОРИСОВ 

 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

сложи за разглеждане  адм. дело № 374 по описа за 2019 год.  

докладвано от съдия  Борис БОРИСОВ 

На именното повикване на в 13,30 часа се явиха: 

Жалбоподателят ЕТ “В. 2005 – В.Г.“***,  се явява лично управителя 

В.Г..      

За ответната страна – Директора на ДФЗ София, представител не се 

явява.   

С вх. № 129/16.01.2020 г. е постъпило становище от юрк. Н. Й. с 

доказателства – общо 22 л.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

В.Г.: Моля да  не се дава ход на делото, както съм изразил в 

писмената молба, която представям, тъй като получих доказателствата от 

ответната страна едва в петък на 17.01.2020 г. и не съм бил в състояние да 

се запозная подробно и да взема отношение.  Моля да задължите 

ответната страна да представи: заявления за подпомагане подадени от мен 

за годините 2007 и 2008 г. с УРН 196123 и заявленията за 2010 и 2011 г. с 

УРН 502862.  

Съдът счита, че молбата е основателна. Делото следва да се 

отложи, като се даде срок на жалбоподателя да се запознае с 

новопостъпилите доказателства, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна Зам. директора на ДФЗ София да 

представи заявления за подпомагане на ЕТ „В. 2005-В.Г.“ за годините 

2007 и 2008 г. с УРН 196123 и заявленията за 2010 г. и 2011 г. с УРН 

502862, в 5 - дневен срок от съобщението, или най - късно до следващото 

съдебно заседание, като в противен случай Съдът ще наложи глобата по 

чл. 405 от ЗСВ  в размер на 50-2000 лв.  

Да се изпрати препис от молбата с доказателства на жалбоподателя 

на ответната страна за запознаване и вземане на становище.  
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ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.02.2020 г. от 13.30 часа за 

която дата жалбоподателят - ЕТ “В. 2005 – В.Г.“***, уведомени лично в 

днешното съдебно заседание от управителя В.Г., ответната страна Зам. 

директора на ДФЗ София, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 ГПК.  

Протоколът написан в съдебно заседание, в  13.40 часа .  

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


