ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 11.06.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен
състав в публично съдебно заседание на единадесети юни, две хиляди и
двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА
при участието на секретар Валерия Шутилова
и прокурора: сложи за разглеждане
адм. дело № 381 по описа за 2019 год.
докладвано от
СЪДИЯ СЛАВЧЕВА
На именното повикване в 9.30 часа се явиха:
Вместо жалбоподателката – К.М.Г., редовно призована се явява
адвокат В. с пълномощно от по рано.
За ответната по жалбата страна – ВИД Кмет на Община Ружинци,
редовно призован се явява адвокат П., с пълномощно от по-рано.
Заинтересованото лице - Н.В.Г., редовно призована, не се явява не
се представлява.
Вместо заинтересованото лице – М.В.Т., редовно призована се
явява адв. В.В. с пълномощно от по рано.
Заинтересованото лице - А.В.Т., редовно призована - не се явява и
не се представлява.
Заинтересованото лице - В.В.Т., редовно призован - не се явява и
не се представлява.
Заинтересованото лице - С.В.Т., нередовно призована. Призовката
е получена от лице, което не е посочено в какво качество я приема, не е
отбелязано, че поема задължение да предаде.
Заинтересованото лице - Н.В.Т., редовно призован - не се явява и
не се представлява.
Вещото лице – Г.Д.А. – налице.
С вх. № 381/10.02.2020 г. е депозирано заключение от вещото лице
Г.Д.А. с препис за страните.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат В.: Моля да не се дава ход на делото предвид нередовното
призоваване на заинтересованото лице С.В.Т..
Адвокат П.: Моля да не се дава ход на делото, предвид
нередовното призоваване.
Във връзка с нередовното призоваване на заинтересованата страна С.В.Т.
УКАЗВА на длъжностното лице, което извършва връчването, че следва да
посочи трите имена и качеството на лицето, на което се връчва
призовката, както и трите имена и длъжността на получателя. За
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неизпълнение на указанията ще носи отговорността по чл. 405 от Закона
за Съдебната Власт, за което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.07.2020 г. от 10.00 часа за
която дата: жалбоподателката – К.М.Г., уведомена в днешното съдебно
заседание чрез адв. В. В., ответната по жалбата страна – ВИД Кмет на
Община Ружинци, уведомен в днешното съдебно заседание чрез адвокат
П., заинтересованото лице - Н.В.Г., уведомена по реда на чл. 138, ал. 2
АПК, заинтересованото лице – М.В.Т., уведомена в днешното съдебно
заседание чрез адв. В.В., заинтересованото лице - А.В.Т., уведомена по
реда на чл. 138, ал. 2 от АПК, заинтересованото лице - В.В.Т., редовно
призован уведомен по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, да се призове
заинтересованото лице - С.В.Т., заинтересованото лице - Н.В.Т., уведомен
по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, вещото лице – Г.Д.А. уведомена лично в
днешното съдебно заседание.
Да се призове С.В.Т. на адрес *** с указание за връчване.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10,00 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
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