
 

П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 01.10.2020г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен 

състав в публично съдебно заседание на първи октомври, две хиляди и 

двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА 

 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова  

сложи за разглеждане адм. дело № 223 по описа за 2020 г.  

докладвано от СЪДИЯ  ПАНТАЛЕЕВА 

На именното повикване в 14,00 часа, се явиха: 

         Вместо жалбоподателя – М.Д.К., редовно призована, се явява 

адвокат К.Т., с пълномощно по делото. 

За ответната страна – Директора на ТП на НОИ - Видин, редовно 

призован, се явява ю.к.С.М., с пълномощно от по-рано. 

От същите е постъпила молба вх.№ 2277/30.09.2020г. за 

прекратяване на производството. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО 

Адвокат Т.: Моля да дадете ход на делото. 

Ю.к.М.: Моля да се даде ход на делото. 

         Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.  

Делото е образувано по жалба на М.Д.К. *** със съдебен адрес 

*** против Решение № Ц1040-05-15 от 18.08.2020г. на Директора на 

ТП на НОИ-Видин, с което е потвърдено разпореждане №Д-05-000-00-

01402230/17.07.2020г. на ръководителя по изплащането на 

обезщетенията и помощите при ТП на НОИ –Видин.  

ДОКЛАДВА молба вх.№ 2277/30.09.2020г. от Директора на ТП 

на НОИ-Видин, чрез ю.к.М., с която молят делото да бъде прекратено, 

поради липса на правен интерес от оспорването. Приложени са 

писмени доказателства по опис в три точки.  

Адвокат Т.: С оглед постъпилата молба от ответната страна 

заявявам, че оттеглям депозираната жалба и смятам, че болничните 

листа, предмет на настоящето дело ще бъдат изплатени в разумен срок. 

Ю.к.М.: Моля да прекратите производството по делото, тъй като 

са предприети действия по изплащане на болничния лист. 

С оглед изявлението на процесуалния представител на 

жалбоподателя съдът намира, че производството по делото следва да 

бъде прекратено на основание чл.159, т.8 от АПК, поради оттегляне на 

оспорването. 

С оглед на което СЪДЪТ  



                       ОПРЕДЕЛИ: 

ДОПУСКА оттегляне на жалбата на М.Д.К. *** против Решение 

№ Ц1040-05-15 от 18.08.2020г. на Директора на ТП на НОИ-Видин, с 

което е потвърдено разпореждане №Д-05-000-00-01402230/17.07.2020г. 

на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при ТП 

на НОИ –Видин.  

          ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 223/2020г. по 

описа на Административен съд – Видин. 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с 

частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.  

          Протоколът написан в 14,10 часа в съдебно заседание.  

 

                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                    СЕКРЕТАР: 
 

 

 

 
 


