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         П Р О Т О К О Л 
                                 Гр. Видин, 01.07.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Трети административен 

състав в публично съдебно заседание на първи юли през две хиляди и 

двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ВИТКОВ 

 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова сложи за разглеждане 

адм. дело № 111 по описа за 2020 г.  докладвано от СЪДИЯ ВИТКОВ. 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:    

Вместо жалбоподателя - С.Б.Н., редовно призован, се явява адв. Н.В., 

назначена за процесуален представител на жалбоподателя.  

За ответната страна – Специализиран състав по неврологични, УНГ 

и СС заболявания при НЕЛК – София, редовно призовани, не се явява 

представител. 

Заинтересованата страна - МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин, 

редовно призовани, не се явява представител. 

Заинтересованата страна - ТП на НОИ-Видин, редовно призовани, не 

се явява представител. 

Заинтересованата страна - РД ”Социално подпомагане”-Видин, 

редовно призовани, не се явява представител. 

Заинтересованата страна - Агенция за хора с увреждания гр. София, 

редовно призовани, не се явява представител. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат В.: Моля да дадете ход на делото.  

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.  

Производството е образувано по жалба на С.Б.Н. ***, 

тел.0886283796, против експертно решение № 0375 от заседание № 

034/21.02.2020 г. на Специализиран състав по неврологични, УНГ и СС 

заболявания при НЕЛК, с което е отменено ЕР № 4222 от заседание № 

206/10.12.2019 г. на ТЕЛК при МБАЛ „Св. Петка” АД - Видин.  

ДОКЛАДВА Молба Вх.№ 1204/24.06.2020г. от ответната страна – 

Специализиран състав по неврологични, УНГ и СС заболявания при 

НЕЛК – София, чрез процесуалния представител Костадин Карамитев, 

юрисконсулт при НЕЛК, с която молят съда да приеме волеизявление за 

оттегляне на административния орган, издал оспореното в настоящото 

съдебно производство Експертно решение /ЕР/ № 0375/21.02.2020 г. на 

Специализиран състав по неврологични, УНГ и СС заболявания при 

НЕЛК – София, на основание чл.156, ал.1 от АПК. Към молбата са 
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приложени писмени доказателства, по опис, както следва: Акт за 

оттегляне с изх.№ Ю-499/19.06.2020 г. на Специализиран състав по 

неврологични, УНГ и СС заболявания при НЕЛК – София; заверено копие 

на заповед на директора на НЕЛК № РД-51/29.04.2020 г. и Медицинско 

досие /МЕД/ в оригинал на С.Б.Н.. 

Адвокат В.: Поддържам жалбата. Не възразявам да се приеме 

представеното писмо на ответника. Считам, че така представеното 

становище е подадено в срок и следва да бъде уважено, като в този смисъл 

моля да прекратите производството по делото и присъдите определеното 

възнаграждение за особен представител на жалбоподателя, като имате 

предвид, че аз съм изготвила жалбата. 

След като обсъди становището на процесуалния представител на 

жалбоподателя, както и представеното волеизявление, материализирано в 

писмо изх.№ Ю-499/19.06.2020 г. на НЕЛК, Специализиран състав по 

неврологични, УНГ и сърдечно съдови болести, съдът намира, че е налице 

процесуална пречка за продължаване на производството по делото, 

изразяваща се до отпадане предмета на оспорване на настоящото 

производство в хипотеза установена по чл. 159, ал.3 от АПК. 

   По отношение направеното искане за присъждане на разноски съдът 

намира, че следва да бъдат присъдени направените разноски в размер на 

10.00 лева, представляващи ДТ внесена от жалбоподателя. 

   По отношение на процесуалния представител съдът констатира, че 

АК – Видин не е изпратила писмо или друг документ, сочещ за 

определянето на процесуален представител на жалбоподателя С.Б.Н. по 

настоящото делото, поради което следва да бъде изискан незабавно този 

документ да бъде изпратен в деловодството на АС – Видин, след което да 

се докладва Съдът да определи допълнително възнаграждение за особен 

представител. 

   Воден от горното, Съдът 

                                      ОПРЕДЕЛИ: 

ДОПУСКА оттегляне на административния акт, материализиран в 

писмо изх.№ Ю-499/19.06.2020 г. на НЕЛК, Специализиран състав по 

неврологични, УНГ и сърдечно съдови болести, с което е оттеглен 

процесния административен акт - Експертно решение /ЕР/ № 

0375/21.02.2020 г. на Специализиран състав по неврологични, УНГ и СС 

заболявания при НЕЛК – София. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 111/2020 г. по описа 

на Административен съд – Видин. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна 

жалба в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на 

съобщението за останалите страни пред ВАС.  

ЗАДЪЛЖАВА ръководството на Адвокатска колегия – Видин 

незабавно да изпрати документ, с който е определен особен представител 
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на жалбоподателя С.Б.Н. за процесуален представител по настоящото дело 

в деловодството на АС – Видин. 

ОБЯВЯВА, че ще се произнесе по направеното искане за 

присъждане на разноски за особен представител след изпълнение на 

указанията от по-горе. 

 Протоколът написан в 10:10 часа в съдебно заседание.  

 

 

                        Административен съдия: 

 

 

                        Секретар: 


