
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 21.10.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на двадесет и първи октомври, 

две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА 

 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 195 по описа за 2020 год.  

докладвано от СЪДИЯ СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 14.00 часа се явиха: 

Жалбоподателя – Л.С.Г. ***, като баща и законен представител на 

малолетното дете Р.Л.Г., уведомен по реда на чл. 138, ал. 2 АПК не се 

явява, не се представлява.  

С вх. № 2464 от 20.10.2020 г. е постъпила молба от Л.С.Г. за 

отлагане на делото, предвид невъзможността да се яви в днешното 

съдебно заседание. Към молбата е приложена и епикриза на Р.Л.Г..  

Вместо жалбоподателя – Л.Л.Г., подпомагана от своя баща Л.С.Г. 

***, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, не се явява, не се 

представлява. 

По делото са постъпили молби вх. № 2398/13.10.2020 г. и вх. № 

2435/19.10.2020 г. от Л.С.Г. – жалбоподател за издаване на съдебни 

удостоверения. Към молбите са приложени вносни бележки за платени 

такси за издаването им.  

С вх. № 2431/19.10.2020 г. по ел. поща е депозирано писмо от ТД на 

НАП Велико Търново – офис Видин, относно препращане по 

компетентност до ТД на НАП София съдебно удостоверение изх. № 

559/13.10.2020 г. С вх. № 2469/21.10.2020 г. е постъпило писмо от ТД на 

НАП София чрез инсп. по приходите Д.М. относно предоставяне на 

информация за „Пантеон Интер“ ЕООД съгласно съдебно удостоверение 

№ 559/13.10.2020 г.  

За ответната страна – Кмета на Община Видин, редовно призован, се 

явява гл.ю.к.Д., с пълномощно от по рано. 

Във вр. с протоколно определение в с.з от 15.09.2020 г. по делото е 

постъпило писмо изх. № 12698/25.09.2020 г. от РС Видин ведно с копие на 

изпълнително дело №20191320401035.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Гл.ю.к.Д.: Предвид депозираната молба от жалбоподателя, моля да 

не се дава ход на делото. 

Съдът намира,че ход на делото не следва да бъде даден, за което 



ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.11.2020 г. от 9.30 часа, за която 

дата: Жалбоподателя – Л.С.Г., като баща и законен представител на 

малолетното дете Р.Л.Г., уведомен по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, 

жалбоподателя – Л.Л.Г., подпомагана от своя баща Л.С.Г.,  уведомени по 

реда на чл. 138, ал. 2 АПК, ответната страна – Кмета на Община Видин, 

уведомен чрез гл.ю.к.Д..  

Протоколът написан в съдебно заседание, в 14.15 часа. 

 

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                                    СЕКРЕТАР: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


