ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 20.02.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен
състав в публично съдебно заседание на двадесети февруари, две хиляди
и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА
при участието на секретаря Вержиния Кирилова
сложи за разглеждане адм. дело № 30 по описа за 2020 г.
докладвано от СЪДИЯ ПАНТАЛЕЕВА
На именното повикване, на второ четене в 15.10 часа, се явиха:
Жалбоподателят - „Екологика 2“ ЕООД гр.София, чрез
представляващ Б.С.П., нередовно призован, представител не се явява.
Призовката се е върнала в цялост с отбелязване, че посочения адрес на
дружеството - „Екологика 2“ЕООД гр.София, район Искър,
ж.к.“Дружба“,бл.120,вх.Е, ет.4,ап.171, представлявано от управителя
Б.С.П., е посетен многократно и на оставените съобщения с телефон за
връзка, няма отговор.
За ответната страна – Изпълнителен директор на Държавен фонд
“Земеделие“ – гр.София, редовно призовани, представител не се явява.
Постъпила е Молба Вх.№ 463/19.02.2020г. от Изпълнителен
директор на Държавен фонд“Земеделие“ – гр.София, чрез ю.к.Десислава
Петрова, с която моли да се даде ход на делото и са приложени
доказателства.
Съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден.
Съобразно разпоредбата на чл.50, ал.1 от ГПК, призоваването е
извършено на адреса по седалището на дружеството-жалбоподател.
Същият обаче в първоначалната жалба е посочил друг адрес, а именно
с.Чифлик, общ.Белоградчик. Пред ВАС същият е представляван от
процесуални
представители,
упълномощени
за
процесуално
представителство само пред ВАС, но липсва друг адрес за призоваване.
С оглед на горното съдът намира, че жалбоподателят следва да бъде
призован и на адреса в с.Чифлик, общ.Белоградчик съобразно чл.38 от
ГПК, както и чрез адвокат В.Б.И. *** на посочения адрес ул.”Търговска”
№ 2, едва след което следва да приложи разпоредбата на чл.50 от ГПК и
да счете същия за редовно призован при условията на горната разпоредба.
С оглед на горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОТЛАГА и насрочва същото за 26.03.2020г. от 14.00 часа, за която
дата жалбоподателят - „Екологика 2“ ЕООД гр.София, чрез
представляващ Б.С.П., да се призове на адреса, посочен понастоящем в

Търговския регистър и на адреса в с.Чифлик, общ.Белоградчик, посочен в
жалбата, както и чрез адвокат В.Б.И. *** на посочения адрес ул.”Търговска” № 2. Ответната страна – Изпълнителен директор на
Държавен фонд “Земеделие“ – гр.София, уведомен по реда на чл.138, ал.2
от АПК.
Протоколът написан в 15.30 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

