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П Р О Т О К О Л 
 

Гр. Видин, 20.10.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Видин, в публично съдебно 

заседание на двадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в 

състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ  ВИТКОВ    
 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Биляна ПАНТАЛЕЕВА 

2. Борис БОРИСОВ 

при участието на секретаря    М. Иванова  

и прокурора  Кирил Кирилов 

сложи за разглеждане КАН Дело  № 174  по  описа  за  2020 г.  

докладвано от СЪДИЯ     Николай ВИТКОВ  

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:    

За касатора –  Районно управление  към ОД на МВР - Видин, редовно 

призовани,  се явява  гл. юрисконсулт Теодор Тошев, с пълномощно от по-

рано. 

Ответникът по касационната жалба – П.Б.П. ***, редовно призован, 

се явява лично. 

За Окръжна прокуратура се явява прокурор Кирил Кирилов. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.   

Гл. юрисконсулт Тошев: Предоставям на съда. 

Ответникът П.П.: Моля да се даде ход на делото. 

Прокурор Кирилов: С оглед невъзможността да бъде сформиран 

състав, същото следва да бъде изпратено на ВАС за определяне на най- 

близкия еднакъв по степен съд за разглеждане на делото. 

След като изслуша становищата на страните и съобрази, че поради 

командироване на редовен член от настоящия състав във Върховен 

административен съд, не може да бъде формиран съдебен състав от 

членове, които да не са участвали при предходното разглеждане на делото 

в същия съд, намира, че производството по делото следва да бъде 

прекратено и изпратено на Върховен административен съд, за определяне 

на друг равен по степен съд, пред който да продължи производството по 

делото.  

Воден от горното и на осн.144 АПК, във вр. с чл.23, ал.3 ГПК съдът  

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 174/2020 г. по описа на 

Административен съд Видин. 

ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне 

на друг равен по степен съд, пред който да продължи производството по 

настоящото дело.  



 

 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 11:00 часа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.  

                                                                              

 СЕКРЕТАР:                                                       2.  

 


