
 П Р О Т О К О Л 
гр. Видин,10.06.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на десети юни, 

две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НЕЛИ ДОНЧЕВА 

 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 60 по описа за 2020 год.  

докладвано от СЪДИЯ  ДОНЧЕВА 

На именното повикване в 14.20 часа се явиха: 

За жалбоподателя – Е.А.Е. ***, действащ със съгласието на А.Н.Ц. 

– майка и законен представител, уведомени в предходното съдебно 

заседание чрез адвокат К.Т., представител не се явява.   

От адвокат Т. е постъпила молба вх.№ 1071/08.06.2020г., за 

отлагане на делото за друга дата, с оглед служебната ангажираност му 

пред Районен съд – Видин по НОХД № 888/2019г., насрочено за 

разглеждане по същото време и час. Към молбата е приложено 

разпореждане по НОХД № 888/2019г. и съобщение за насрочване на 

10.06.2020г. на РС –Видин. 

За ответната по делото страна – Началник отдел „Местни данъци и 

такси” при Община Видин, уведомен в предходното съдебно заседание, се 

явява ст.ю.к.И.Д., с пълномощно от по-рано. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Ст.ю.к.Д.: С оглед постъпилата молба от пълномощника на 

жалбоподателя, моля да не давате ход на делото, а същото да бъде 

отложено за друга дата.  

          Предвид постъпилата молба от пълномощника на жалбоподателя, 

обстоятелството, че жалбоподателят е призован единствено чрез него за 

днешното съдебно заседание и становището на ответната страна, Съдът 

намира, че са налице са предпоставките на чл.139, ал.1 от АПК и ход на 

делото не следва да бъде даден, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ОТЛАГА и насрочва делото за 24.06.2020г от 13.45 часа, за която 

дата: жалбоподателя – Е.А.Е. ***, действащ със съгласието на А.Н.Ц. – 

майка и законен представител, уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК и 

ответната по делото страна – Началник отдел „Местни данъци и такси” 

при Община Видин, уведомен в днешното съдебно заседание, чрез 



процесуалния си представител - ст.ю.к.Д.. 

Протоколът написан в 14.30 часа в съдебно заседание. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

          СЕКРЕТАР: 



 
 


