ПРОТОКОЛ
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 № 125 по описа за 2020 г. докладвано от СЪДИЯ ВИТКОВ.
На именното повикване в 09.30 часа се явиха:
Жалбоподателят – В.А.Р., редовно призован, не се явява.
По електронната поща на АС – Видин е постъпила молба вх.№
1397/01.07.2020 г. непосредствено преди заседанието от адвокат Н.Д.Б.от
САК, придружена с пълномощно за процесуално представителство, с
която моли делото да бъде насрочено за друга дата, тъй като не е
запозната
с
административната
преписка,
поради
късното
упълномощаване – 30.06.2020 г.
За ответната страна – Кмета на община Димово, редовно призован,
се явява адвокат Д., с пълномощно от днес.
По делото е постъпил писмен отговор вх.№ 1108/12.06.2020 г. от
С.В.С.– кмет на община Димово, с който в изпълнение определение на
съда от 29.05.2020 г. са представени писмени доказателства, по опис.
СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат Д.: Предоставям на съда.
Съдът намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на
делото, поради късното упълномощаване и невъзможността на
процесуалния представител на жалбоподателя адв. Невена Башева да се
запознае с делото, тъй като същата, видно от представеното пълномощно,
е упълномощена едва вчера (30.06.2020 г.), поради което делото следва да
бъде отложено за друга дата, като се даде възможност да се запознае със
същото.
Воден от горните мотиви, Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Отлага същото и го насрочва за 16.09.2020 г. от 09:30 часа, за която
дата страните уведомени, както следва: жалбоподателят В.А.Р., уведомен
по реда на чл.138, ал.2 от АПК, ответната страна - Кмета на община
Димово, уведомен чрез адвокат Д..
Протоколът написан в 09:40 часа в съдебно заседание.
Административен съдия:
Секретар:

