ПРОТОКОЛ
Гр. Видин, 09.01.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен
състав в публично съдебно заседание на девети януари, две хиляди и
двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА
при участието на секретаря Вержиния Кирилова
сложи за разглеждане адм. дело № 151 по описа за 2019 г. докладвано от
СЪДИЯ ПАНТАЛЕЕВА.
На именното повикване в 14.30 часа се явиха:
Жалбоподателите - В.Д.В. *** и А.Д.К. ***, редовно призовани, не
се явяват и не изпращат представител.
По електронната поща на съда е постъпила молба Вх.№
49/08.01.2020г. от същите, чрез адвокат-пълномощника Н.А., с която
молят делото да се отложи за друга дата с оглед изготвянето на
назначената по делото експертиза.
За ответната страна – Община Ружинци, представлявана от кмета
на община Ружинци, уведомен по реда на чл.138, ал.2 от АПК, не се явява
представител.
За заинтересованата страна - “Булгартрансгаз“ЕАД – София,
уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК, не се явяват и не изпращат
представител.
Вещото лице П.И.П., редовно призована, се явява лично.
Вещото лице: Не съм изготвила заключение, поради
обстоятелството, че не ми бе предоставена нужната информация.
Направих справка и в „Напоителни системи” ЕАД - клон Видин, от
където обаче за издаване на удостоверение за поливност ме уведомиха,
че следва да заплатя държавна такса.
Моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми
послужи пред „Напоителни системи” ЕАД - клон Видин, за да мога да
извърша проверка относно поливността на имота.
Съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден с оглед
неизготвяне на заключението на вещото лице, за което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Съдът намира, че следва да бъде издадено съдебно удостоверение
на вещото лице, което да послужи пред „Напоителни системи” ЕАД клон Видин, за извършване на справка по възможност писмена такава,
относно поливността на процесния имот.
ОТЛАГА делото и го насрочва за 06.02.2020г. в 14.30 часа, за която
дата страните, уведомени както следва: жалбоподателите - В.Д.В. *** и
А.Д.К. ***, уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК, ответната страна –

Община Ружинци, представлявана от кмета на община Ружинци,
уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК и заинтересованата страна “Булгартрансгаз“ЕАД – София, уведомени по реда на чл.138, ал.2 от
АПК. Вещото лице П.И.П., уведомена в днешното съдебно заседание.
Да се издаде исканото съдебно удостоверение на вещото лице.
Протоколът написан в 14.45 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

