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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 30.04.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен 

състав в публично съдебно заседание на тридесети април, 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 09.45 часа се явиха: 

Вместо жалбоподателката – М.П.Г., уведомена по телефона лично и 

чрез адв.-пълномощник П.Т., се явява адвокат И. И., преупълномощен от 

адв. Т., с пълномощно от по-рано. 

Заявявам, че занапред ще се явявам аз, като пълномощник на 

жалбоподателката, поради което моля от тук нататък да бъда призоваван 

на тел. 0878755062. 

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

Монтана, уведомен по телефона чрез ст.ю.к.Н.Й., представител не се 

явява.  

По делото е постъпило становище с вх. № 806/29.04.2020 г.  от Н.Й. 

– юрисконсулт и пълномощник на Директор на ОД на ДФ „Земеделие“ - 

Монтана, с което моли да не се дава ход на делото, с оглед непредставяне 

на заключение от вещото лице. 

Вещото лице - Т.И.М., уведомена по телефона, не се явява. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат И.: Моля да не се дава ход на делото, а същото да бъде 

отложено за друга дата, за изготвяне на експертизата. 

С оглед становището на ответната страна и неизготвяне на 

заключение по назначената експертиза, Съдът намира, че ход на делото не 

следва да бъде даден, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.05.2020 г. от 09,30 часа за 

която дата: жалбоподателката – М.П.Г., уведомена чрез адвокат И. в 

днешното съдебно заседание, ответната по жалбата страна – Директор на 

ОД ДФ”Земеделие” Монтана, уведомен по чл.138, ал.2 от АПК. 

 Да се уведоми вещото лице Т.И.М..  

 Протоколът написан в съдебно заседание в 09, 55 часа. 
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АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                         СЕКРЕТАР: 

 
 


