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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 09.01.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен 

състав в публично съдебно заседание на девети януари, две хиляди и 

двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА 
 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора:                                                                  сложи за разглеждане 

адм. дело № 347 по описа за 2019 год.  

докладвано от  СЪДИЯ  СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 9.30 часа се явиха: 

За жалбоподателката – М.П.Г., редовно призована чрез 

пълномощник П.Т., представител не се явява.  

За ответната по жалбата страна – Директор на ОД ДФ”Земеделие” 

Монтана, редовно призован, се явява ст.ю.к.Н.Й., с пълномощно от по-

рано. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Ст.ю.к. Й.: Моля да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, поради което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

Настоящето дело е образувано по жалба на М.П.Г.,  против АУПДВ  

№ 05/112/06253/3/01/04/01 от 23.10.2019 г. на Директора на ОД НА 

ДФ“Земеделие“- Монтана.       

Ст.ю.к.Й.: Оспорвам така подадената жалба. Моля да бъде приета 

представената административна преписка, като с оглед пълнота на 

същата, представям в днешното съдебно заседание и моля да приемете 

Заповед № 12719 от 11.09.2019г., с която подписалото лице за директор на 

ОД на ДФ“Земеделие“-Монтана, е замествала титуляря, като заявявам, че 

при изписването на номера на заповедта за заместване в обжалвания 

АУПДВ, е допусната техническа грешка по отношение на последната 

цифра – изписано е 8, а всъщност последната цифра в номера на заповедта 

е 2. 

 Имам доказателствено искане за допускане на аграрно –

икономическа експертиза, която да определи икономическия размер на 

стопанството към датата на кандидатстване и към изпълнението на бизнес 

плана и има ли нарастване на същият, изискуемо по Наредба № 9. Няма да 

соча нови доказателства. 

Съдът намира, че следва да приеме представената административна 

преписка, за което 
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ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА: АУПДВ  № 05/112/06253/3/01/04/01 от 23.10.2019 г. – 

стр.6-7, ксерокопие на пощенски плик, ведно с  АУПДВ  № 

05/112/06253/3/01/04/01 от 23.10.2019 г. – стр. 9-12, заповед № ОЗ – 

РД/2700 от 24.07.2019 г. на ДФЗ – стр. 13, решения на УС съгласно 

Протокол № 145/19.07.2019 г. на ДФЗ – стр. 14, писмо на ДФЗ Монтана до 

М.П.Г. с изх. № 01-123-6500/115 от 25.07.2019 г., ведно с обратни 

разписки – стр. 15-19, констативен протокол Приложение 12 от 26.09.2019 

г. – стр. 20, уведомително писмо за одобрение № 333/10.02.2019 г. – стр. 

21, договор за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на 

стопанства на млади фермери“ от програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013 т. № 05/112/06252 от 11.02.2010 ж. – стр. 22-

26, анекс от 08.03.2013 г. – стр. 27-30, заявление за подпомагане по мярка 

112 от 15.06.2009 г., ведно с бизнес план – стр. 31-44, писмо за оторизация 

на плащането № РОТ 05/112/06252 от 10.03.2010 г. – стр. 45, 

уведомително писмо за одобрение № 2478/112 – стр. 46, уведомително 

писмо за предоставяне на допълнителна информация с изх. № 01-123-

6500/312 от 19.07.2013 г. ведно с обратни разписки – стр. 47-49, заявление 

от М.П.Г. ***, ведно с анкетни карти, договори за аренда  – стр. 50 – 64, 

протокол за обработено досие – стр. 65, заповед за извършване на 

проверка на място № 252865/12.08.2013 г. , ведно с досие на лицето– стр. 

66 – 82, придружително писмо на ОД ДФЗ Монтана за направена проверка 

по мярка – стр. 83-84, протокол № 03-122-122/9 от 11.04.2014 г., ведно със 

заявки за плащания – стр. 85-123, трудов договор № 25/01.12.2002 г. на 

М.П. *** – стр. 124, заповед № 355/04.05.2011 г. за прекратяване на 

трудово правоотношение с КД Моилс ООД Видин – стр. 125, трудова 

книжка на М.П. Б.- стр. 126-128, уведомление Приложение № 1 , по чл. 62, 

ал. 4 от КТ – стр. 129, декларация по ДДС – приложение № 4 – стр. 130, 

регистрационна карта на земеделски производител – стр. 131 – 132, 

анкетна карта за регистрация на земеделски производител от 31.01.2014 г. 

– стр. 133-156, удостоверение за наличието или липсата на задължения о 

08.04.2014 г. – стр. 157становище от БАБХ № 305/04.04.2014 г. относно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие 

на селските райони 2007-2013 г. – стр. 158, удостоверения за настоящ 

адрес, удостоверения за семейно положение, удостоверение за съпруг и 

родствени връзки, удостоверение за професионално обучение , 

удостоверение за участие в семинар  - стр. 159-165, книга на  и инвентарна 

книга – стр. 166-181, договор за аренда на земеделски земи от 10.06.2009 

г. ведно със скици  - стр. 182-184, удостоверение за наследници – стр. 185, 

анекс споразумение за удължаване на договор за аренда, ведно с талон за 

регистрация на договор за аренда  - стр. 186- 187, договор за аренда на 

земеделски земи № 22 от 03.10.2012 г. ведно със скици – стр. 188-190, 

договор за покупко продажба № 11 от 15.10.2012 г., ведно с фактура и 
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платежно нареждане, приемо предавателен протокол за орехови фиданки , 

фирмен документ за качество на стандартен посадъчен материал – стр. 

191-196, здравно свидетелство от БАБХ № 51/08.04.2011 г., ведно с 

удостоверение за регистрация за фитосанитарен контрол  и разрешение № 

0224/11.04.2005 г. и сл. Бележка от ОДБХ Видин  – стр. 197 -201, договор 

за покупко-продажба на МПС /трактор/ от 13.12.2012 г., ведно с платежно 

нареждане, приемо предавателен протокол и свидетелство за регистрация 

на земеделска и горска техника  – стр. 202 – 207, докладна записка от ОД З 

Монтана относно назначаване на проверка на място – стр. 208, протокол 

за предаване на обработено досие за лицето М. Пл. Г. – стр. 209-233, 

уведомително писмо за отстраняване на нередовности № 140/14.07.2014 г. 

– стр. 234, придружително писмо от М.П.Г. с доказателства/ 

удостоверение за настоящ адрес, молба за платен отпуск за отглеждане на 

дете, заповед за ползване на платен годишен отпуск, служебна бележка и 

др. доказателства – стр. 235-242, придружително писмо пояснение  от 

М.Г. до ОДЗ Монтана – стр. 243-252, здравна карта за дете – стр. 253-280, 

уведомително писмо за отстраняване на нередовности, ведно с 

придружително писмо от М.Г. – стр. 281-284, декларация писмено 

потвърждение от Десислава Илиева от 15.08.2014 г. за покупка на орехови 

фиданки на името на М.Г. и договор за покупко -продажба № 18 – стр. 285 

– 289, декларация писмено потвърждение от ЕТ ГАЗ Георги Замфиров – 

стр. 290-292, служебна бележка и извлечения на сметки – стр. 293-297, 

заповед на ОДЗ Монтана № 03-120-РД 1297/11.12.2014 г. за отказ 

изплащане на финансова помощ на М.Г. – стр. 298, придружително писмо 

на ОДЗ Монтана – стр. 299, нотариална покана за доброволно изпълнение, 

ведно с писмо за връчване на поканата, удостоверение за връчване и 

разписка  – стр. 300-306, възражение от М.П.Г. във вр. с нот. Покана – стр. 

307-314, придружително писмо от ОДЗ Монтана до ДФЗ София, ведно с 

нотариална покана  и становище – стр. 315-317, писмо на ДФЗ № 01-123-

6500/237 от 26.01.2015 г. до М.Г. – стр. 318 – 320, писмо на ОДЗ Монтана 

до ДФЗ София във връзка с отхвърлена заявка за второ плащане по мярка 

112 ведно с доклад за нередност, изчисление на лошо вземане, ППП за 

нередности,  решение за установяване на нередност, приемо предавателен 

протокол за нередности, доклади за нередности – стр. 321-333. 

ПРИЕМА представената в днешно съдебно заседание от 

процесуалния представител на ответника Заповед № 12719 от 11.09.2019г. 

на ОД на ДФ“Земеделие“-Монтана.  

ПРИЛАГА молба от Н.Й. – ст.юрисконсулт на ОД на 

ДФ“Земеделие“ – Монтана, с поставени въпроси към вещото лице. 

НАЗНАЧАВА по делото аграрно – икономическа експертиза, която 

да даде отговор на въпросите, поставени с писмена молба, представена в 

днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника, 

същата да бъде изпълнена от вещо лице Л.П.Д., при депозит в размер на 
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250 /двеста и петдесет/ лева, вносим от ответната страна в 10-дневен срок 

от днес по сметка на Административен съд - Видин, в който срок по 

делото следва да бъде депозирана и вносната бележка по внесения 

депозит. 

ДАВА  възможност на страните да сочат нови доказателства. 

Ст.ю.к.Й.: Нямам други искания на този етап.  

Съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата, за 

изготвяне на назначената аграрно – икономическа експертиза, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ОТЛАГА и насрочва делото за 27.02.2020г. от  10.15 часа, за която 

дата жалбоподателката - М.П.Г.,  уведомена по реда на чл.138, ал.2 от 

АПК, ответната страна Директор на ОД ДФ”Земеделие” Монтана, 

уведомен в днешното съдебно заседание чрез ст.ю.к.Й.. 

Да се уведоми вещото лице Л.П.Д. за датата на насроченото съдебно 

заседание и за задачата, след внасяне на депозита. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 09.45 часа. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


