ПРОТОКОЛ
Гр. Видин, 30.09.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Трети административен
състав в публично съдебно заседание на тридесети септември 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., уведомен по реда на чл.138, ал.2 от
АПК, не се явява.
От същия е постъпила молба вх.№ 2270/30.09.2020г., с която
моли делото да се отложи за друга дата с оглед депозираното искане на
ответната страна.
За ответната страна – Министър на правосъдието, уведомени в
предходното съдебно заседание, не се явява представител.
По ел.поща на съда е постъпила молба вх.№ 1869/20.08.2020г., от
Министър на правосъдието, чрез процесуалния им представител, гл.ю.к.
В.Д., с която молят делото да се отложи за друга дата, поради
невъзможност да се явяват за насроченото заседание. Приложени са
писмени доказателства, удостоверяващи ангажираността им по други
дела. По ел.поща на съда е постъпила следваща молба вх.№
2265/29.09.2020г., с която молят да не се дава ход на делото, поради
невъзможност да се явяват за насроченото заседание, а същото да се
отложи за друга дата с оглед осъществяване правото на защита на
ответника.
След като се запозна със становищата на страните и като обсъди
представените от процесуалния представител на ответника писмени
доказателства, удостоверяващи наличието на уважителни причини за
неявяване в днешното съдебно заседание съдът намира, че ход на делото
не следва да се дава, а същото следва да се отложи за друга дата, за
което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОТЛАГА същото и го насрочва за 04.11.2020г. в 09:30 часа, за
която дата жалбоподателят - Л.И.И. и ответната страна – Министър на
правосъдието, уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК.
Протоколът написан в 09.35 часа в съдебно заседание.
Административен съдия:
Секретар:
1

