
1 

 

П Р О Т О К О Л 
Гр. Видин, 29.07.2020 г. 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Трети административен 

състав в публично съдебно заседание на двадесет и девети юли през 

две хиляди и двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ВИТКОВ 

 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова сложи за разглеждане 

адм. дело № 132  по описа за 2020г.  докладвано от  СЪДИЯ  ВИТКОВ 

На именното повикване в 09.30 часа се явиха: 

Жалбоподателят - Л.И.И., редовно призован, не се явява. От 

същия е постъпила молба вх.№ 1713/28.07.2020 г., с която моли делото 

да се отложи за друга дата, поради внезапно заболяване. Молбата е 

придружена с болничен лист. 

 За ответната страна – Министър на правосъдието, редовно 

призовани, се явява гл.ю.к. В.Д., с пълномощно по делото. 

СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Гл.ю.к.Д.: Считам, че следва да се даде ход на делото, независимо 

от представения болничен лист. Жалбоподателят е имал възможност на 

организира  процесуален представител, поради което липсват пречки за 

даване ход на делото. 

Съдът, след като се запозна с молбата на жалбоподателя, 

приложения болничен лист и извършеното отбелязване в същия, че 

лицето не може да се яви в съдебно заседание, като констатира, че 

същата е подадена един ден преди днешното съдебно заседание, намира, 

че е налице уважителна причина, която възпрепятства жалбоподателя да 

се яви в съдебно заседание, както и своевременно да организира 

защитата си.  

Поради изложеното, съдът намира, че ход на делото не следва да 

се дава, а същото следва да бъде отложено за друга дата, поради което 

                                         ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

ОТЛАГА делото и го насрочва за 30.09.2020г. в 09:30 часа, за 

която дата страните уведомени, както следва: жалбоподателят - Л.И.И., 

уведомен по реда на чл.138, ал.2 от АПК, ответната страна – Министър 

на правосъдието, уведомен чрез гл.ю.к. В.Д. в днешното съдебно 

заседание. 

Протоколът написан в 09:40 часа в съдебно заседание.  

 

Административен съдия:  

 

Секретар:  
 


