ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 15.09.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на петнадесети септември,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 195 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ ДОНЧЕВА
На именното повикване в 14.45 часа се явиха:
За жалбоподателя – Л.С.Г. ***, като баща и законен представител на
малолетното дете Р.Л.Г., редовно призовани, представител не се явява.
За жалбоподателя – Л.Л.Г., подпомагана от своя баща Л.С.Г. ***,
редовно призовани, представител не се явява.
От Л.С.Г. е постъпила молба вх.№ 2107/14.09.2020г., с която моли да
не се дава ход на делото, поради невъзможност да се яви в насроченото
с.з., тъй като се налага да постъпи в болница“***“ на СБАЛДБ „****“ЕАД
– гр.София със сина си Р.Г.. Прави искане за прилагане по настоящото
дело на изпълнително дело № 20191320401035/2019г. по описа на ДСИ
при Районен съд – Видин. Към молбата е приложена Заповед № РД-Е11301-722/17.07.2020г. на Управителя на НЗОК.
За ответната страна – Кмета на Община Видин, редовно призован, се
явява гл.ю.к.Д., с пълномощно от днес.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Гл.ю.к.Д.: Предвид постъпилата молба, моля да не се дава ход на
делото, същата се явява основателна по изложените в нея съображения. Не
възразявам да се изиска посоченото изпълнително дело.
С оглед постъпилата молба и приложените към същата
доказателства, Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.139, ал.1
от АПК за отлагане на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Да
се
изиска
и
приложи
изпълнително
дело
№
20191320401035/2019г. по описа на ДСИ при Районен съд – Видин.
ОТЛАГА същото и го насрочва за 21.10.2020г. от 14.00 часа, за която
дата: жалбоподателя – Л.С.Г. ***, като баща и законен представител на
малолетното дете Р.Л.Г. и жалбоподателя – Л.Л.Г., подпомагана от своя
баща Л.С.Г., уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК и ответната страна

- Кмета на Община Видин, уведомен в днешното с.з., чрез процесуалния
си представител - гл.ю.к.Д.
Протоколът написан в съдебно заседание, в 14.55 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

