ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 22.07.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на двадесет и втори юли,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА
при участието на секретар М. Иванова
и прокурора: сложи за разглеждане
адм. дело № 23 по описа за 2020 год.
докладвано от
съдия Нели ДОНЧЕВА
На именното повикване в 14,10 часа се явиха:
Вместо жалбоподателя – И.Д.Г. ***, уведомен в предходното
съдебно заседание, се явява адвокат Р.Д., с пълномощно от по-рано.
За ответната по делото страна – Заместник кмет „УТРИ“ при
Община Видин, уведомен в предходното съдебно заседание, се явява
юрисконсулт Д., с пълномощно от по-рано.
Вещото лице – инж. Л.Б.А., уведомена по телефона за датата на
насроченото съдебно заседание, не се явява. Чрез телефонен разговор до
Административен съд същата е уведомила че днес, на път за гр. Видин е
получена повреда на автомобила, с който се придвижва, поради което не
може да дойде в днешното съдебно заседание.
От вещото лице инж. Л.Б.А. е депозирано заключението по
назначената съдебно – техническа експертиза с вх.№ 1475/15.07.2020 г..
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат Д.: Предвид обективната невъзможност на вещото лице
да дойде в днешното съдебно заседание моля да не давате ход на делото.
Юрисконсулт Д.: Също моля да не давате ход на делото, предвид
невъзможността на вещото лице да дойде в съдебното заседание.
Предвид направеното от вещото лице инж. Л.Б.А. уведомяване
за претърпяно ПТП – повреда на автомобила, с който пътува, Съдът
намира, че ход на делото не следва да бъде даден, за което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.07.2020 г. от 14,00 часа, за
която дата: жалбоподателя – И.Д.Г. ***, уведомен в днешното съдебно
заседание чрез адвокат Дългнекова и ответната по делото страна –
Заместник кмет „УТРИ“ при Община Видин, уведомен в днешното
съдебно заседание, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт
Д..

Да се уведоми вещото лице инж. Л.Б.А..
Протоколът написан в часа 14,25 в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

