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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 09.11.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Четвърти 

административен състав, в публично съдебно заседание на девети 

ноември, две хиляди и двадесета година, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА 
 

при участието на секретар Вержиния Кирилова 

сложи за разглеждане адм. дело № 256 по описа за 2020 год.  

докладвано от СЪДИЯ  ПАНТАЛЕЕВА 

         На именното повикване в 11.00 часа се явиха: 

Жалбоподателят С. Т, В., редовно призована, се явява лично и с 

адв.Ц, И., с пълномощно по делото. 

За ответната страна – Директора на Дирекция „Социално 

подпомагане“ Димово, редовно призован, се явява юрисконсулт Й,, с 

пълномощно от днес. 

Заинтересованата страна Д.Л.Д., нередовно призована, се явява 

лично и с адвокат А.М., с пълномощно от днес. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адв.И.: Моля да дадете ход на делото, за да направим 

доказателствени искания във връзка с Ваше определение, след което 

делото да бъде отложено за друга дата, тъй като по указания на съда не 

сме довели детето, което желаем да бъде изслушано от Вас. 

Ю.к.Й,: Предоставям на преценката на съда. 

Адв.М.: Моля да не се дава ход на делото. Моля да ми се даде 

възможност да получа препис от жалбата и доказателствата и да ми се 

даде възможност да взема становище.          

Съдът намира, че с оглед нередовното призоваване на 

заинтересованата страна Д.Л.Д., ход на делото не следва да бъде даден, 

като на същите следва да бъде връчен препис от жалбата, доказателствата 

и определението на съда за насрочване с указания в същото срок за 

становище. 

С оглед на горното, Съдът  

ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

Връчва препис от жалбата и приложенията към нея , както и 

определението на съда от 21.10.2020г. с указания за становище. 

         ОТЛАГА и насрочва делото за 26.11.2020г., от 14.30 часа, за която 

дата страните уведомени, както следва: жалбоподателят - С. Т, В., и 

адв.Ц. И., уведомени в днешното съдебно заседание, ответната страна - 

Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Димово, уведомени 

чрез юрисконсулт Й. и заинтересованата страна - Д.Л.Д. и адвокат А.М., 

уведомени в днешното съдебно заседание. 
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        Протоколът написан в съдебно заседание, в 11:10 часа. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

                                             

                                            СЕКРЕТАР: 

 
 


