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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 29.10.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен 

състав в публично съдебно заседание на двадесет и девети октомври, две 

хиляди и двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА 
 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора: Кирил Кирилов                                    сложи за разглеждане 

адм. дело № 220 по описа за 2020 год.  

докладвано от  СЪДИЯ  СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 9.30 часа се явиха: 

Ищеца  – ЕТ „Шуми-Т.В.“, представлявано от Т.Г.В., чрез 

пълномощник В.Г.Д., нередовно призован, не се явява, не се представлява.  

С вх. № 2542/27.10.2020 г. по ел. поща е постъпила молба от адв. В. 

Д., с която се иска препис от отговора на ответника и отлагане на делото, 

поради нередовно призоваване на ищеца.    

За ответника – Държавна агенция за метрологичен и технически 

надзор София, редовно призовани,  се явява адв. С.Ч. с пълномощно 

приложено към отговор на искова молба от 21.10.2020 г.  

С вх. № 2470/21.10.2020 г. е постъпил отговор на искова молба от 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София, чрез адв. 

С.Ч., с която оспорват предявените с исковата молба и уточнени с 

допълнителна молба от ищеца искове като необосновани, недоказани и 

неоснователни и се излагат доводи в тази насока. Към отговора е 

приложено и пълномощно на адв. С.Ч..    

За ОП Видин се явява прокурор Кирилов.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

адв. Ч.: По преценка на съда, предвид нередовното призоваване на 

ищеца.   

Прокурор К.: Предвид постъпилата молба от пълномощника на 

ищеца за отлагане на делото, поради нередовно призоваване на същите, 

моля да не се дава ход на делото, за което  

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.11.2020 г. от 9,30 часа, за 

която дата: Да се призове ищеца  – ЕТ „Шуми-Т.В.“, представлявано от 

Т.Г.В., чрез пълномощник В.Г.Д., ответника – Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор София, уведомени в днешното съдебно 

заседание чрез адв. С.Ч., прокурор К. уведомен лично.  

Протокола написан в съдебно заседание 9,40 часа.  
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АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


