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          П Р О Т О К О Л 
                                    Гр. Видин, 27.05.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Трети административен 

състав в публично съдебно заседание на двадесет и седми май през две 

хиляди и двадесета  година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ВИТКОВ 

 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова сложи за разглеждане 

адм. дело № 31 по описа за  2020 г.  докладвано от СЪДИЯ ВИТКОВ. 

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:    

Вместо жалбоподателя - „Випом” АД, представлявано от управителя 

Г.Ц.Г., редовно уведомен, се явява адвокат П.Б., с пълномощно от днес. 

За ответната страна – Национална експертна лекарска комисия 

/НЕЛК/ - Специализиран състав по вътрешни, белодробни и сърдечно-

съдови болести - гр. София, редовно призовани, представител не се явява. 

За заинтересованата страна – Б.Л.Й., редовно призован, се явява 

адвокат М.В., с пълномощно от по-рано. 

Заинтересованата страна – ТЕЛК - Общи заболявания при УМБАЛ 

"Св.Иван Рилски" ЕАД – София, не се явяват и не изпращат представител. 

Заинтересованата страна - ТП на НОИ – Видин, редовно уведомени, 

не се явяват и не изпращат представител. 

Заинтересованата страна – Районно управление „Социално 

подпомагане“ гр. Видин, редовно уведомени, не се явяват и не изпращат 

представител. 

Заинтересованата страна – Агенция на хората с увреждания 

гр.София, редовно уведомени, не се явяват и не изпращат представител. 

По делото е постъпило писмо от Национална експертна лекарска 

комисия /НЕЛК/, представлявана от д-р Кънчо Райчев в качеството му на 

директор, чрез процесуалния представител Пламен Г., юрисконсулт при 

НЕЛК Вх.№ 855/15.05.2020г., с което молят да се даде ход на делото и 

заявяват, че оспорват искането за възстановяване на срока за обжалване на 

процесното експертно решение на НЕЛК. 

Съдът констатира, че по делото погрешно вместо посочената в 

съпроводително писмо изх.№ Ю 59/21.01.2020 г. на юрисконсулт на 

НЕЛК заинтересована страна Районно управление /Регионална дирекция/ 

„Социално подпомагане“ гр. Видин с адрес: гр.Видин, улица „Бдинци“ № 

1, е призовано Районно управление „Социално осигуряване“ гр.Видин с 

адрес: гр.Видин, улица „Пазарска” № 4.  

Липсват данни по делото за уведомяване на заинтересованата страна  

Районно управление /Регионална дирекция/ „Социално подпомагане“ гр. 

Видин за извършените до момента процесуални действия по настоящото 
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дело, в това число и за датата на насрочване на открито съдебно 

заседание. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат Б.: Моля да не давате ход на делото поради нередовното 

призоваване. 

Адвокат В.: Моля да не давате ход на делото поради нередовното 

призоваване на заинтересована страна. 

Съдът намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на 

делото, поради нередовното призоваване на заинтересованата страна, а 

именно: Районно управление /Регионална дирекция/ „Социално 

подпомагане“ гр. Видин с адрес: гр. Видин, площад „Бдинци” № 1.  

Същата страна следва да бъде уведомена за следващото съдебно 

заседание по настоящето дело, както и да и бъде изпратен препис от 

жалбата, постановените по настоящето дело разпореждания и определения 

от съда, както и препис от искането за възстановяване срока за обжалване 

от жалбоподателя  – „Випом” АД  гр.Видин, като се укаже възможността 

да вземат становище по същото. 

Воден от горното Съдът  

                                    ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 17.06.2020 г. от 09.30 часа, за 

която дата страните уведомени както следва: жалбоподателят - „Випом” 

АД, представлявано от управителя Г.Ц.Г., уведомени чрез адвокат П.Б. в 

днешното съдебно заседание, ответната страна – Национална експертна 

лекарска комисия /НЕЛК/ - Специализиран състав по вътрешни, 

белодробни и сърдечно-съдови болести - гр. София, уведомени по реда на 

чл.138, ал.2 от АПК,  заинтересованата страна – Б.Л.Й., уведомен чрез 

адвокат М.В. в днешното съдебно заседание, заинтересованата страна – 

ТЕЛК - Общи заболявания при УМБАЛ "Св.Иван Рилски" ЕАД – София, 

уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК, заинтересованата страна - ТП 

на НОИ – Видин, уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК, 

заинтересованата страна – Агенция на хората с увреждания гр.София, 

редовно уведомени, уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК. 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ заинтересованата страна - Районно управление 

/Регионална дирекция/ „Социално подпомагане“ гр.Видин с адрес: 

гр.Видин, площад „Бдинци” № 1, с указанията от по-горе.  

Протоколът написан в 10.15 часа в съдебно заседание.  

 

 

Административен съдия:  

 

      Секретар:  


