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П Р О Т О К О Л 
Гр. Видин, 04.11.2020 г. 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Трети административен 

състав в публично съдебно заседание на четвърти ноември 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.№ 2595/03.11.2020 г., 

с която моли да не се дава ход на делото и същото да се отложи за друга 

дата, поради внезапно заболяване. Молбата е придружена с болничен 

лист. 

За ответната страна – Министър на правосъдието, уведомени по 

реда на чл.138, ал.2 от АПК, не се явява представител. 

По електронната поща на съда е постъпила молба вх.№ 

2604/04.11.2020г. от министъра на правосъдието, чрез юрисконсулт 

В.Д., с която молят да не се дава ход на делото и същото да бъде 

отложено за друга дата предвид постъпилата молба от жалбоподателя, 

която считат за основателна. 

Съдът, след като се запозна с молбата на жалбоподателя, 

приложения болничен лист и извършеното отбелязване в същия, че 

лицето не може да се яви в съдебно заседание, както и постъпилата 

молба от ответната страна, с която считат за основателна молбата на 

жалбоподателя, намира, че е налице уважителна причина, която 

възпрепятства жалбоподателя да се яви в съдебно заседание. 

Във връзка с направеното искане на жалбоподателя за изпращане 

на делото в електронен вид, съдът намира същото за основателно. 

Поради изложеното, съдът намира, че ход на делото не следва да 

се дава, а същото следва да бъде отложено за друга дата, поради което 

                                         ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

ОТЛАГА делото и го насрочва за 13.01.2021г. в 09:30 часа, за 

която дата жалбоподателят - Л.И.И. и ответната страна – Министър на 

правосъдието са уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК. 

Да се изпрати делото в електронен вид на посочения от 

жалбоподателя електронен адрес: ivanov_ljuben@yahoo.com. 

Протоколът написан в 09:40 часа в съдебно заседание.  

Административен съдия:  

Секретар:  
 


