ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 25.06.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен
състав в публично съдебно заседание на двадесет и пети юни, две
хиляди и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА
при участието на секретаря Вержиния Кирилова
сложи за разглеждане адм. дело № 54 по описа за 2020 г.
докладвано от СЪДИЯ ПАНТАЛЕЕВА
На именното повикване в 15,15 часа, се явиха:
Жалбоподателят - Народно читалище “Развитие-1897г.“гр.Брегово, представлявано от Н.Й.В., редовно призовани, се явява
адвокат Р.Д., с пълномощно от по-рано.
За ответната страна – Изпълнителния директор на
ДФ“Земеделие“-гр.София, уведомен по реда на чл.138, ал.2 от АПК, не
се явява представител.
Вещото лице Р.П.К., редовно призован, не се явява.
Вещото лице И.Л.А., редовно призован, не се явява.
От същия е постъпило Становище във връзка с постъпилото заявление за
отвод, в което се излагат обстоятелства във връзка с доводите за отвод ,
изложени от процесуалния представител на страните и същият също
моли да бъде отведен като вещо лице по делото.
Адвокат Д.: Настоявам за отвод на вещото лице. Възразявам срещу
назначаването на вещото лице И.Л., тъй като от една страна имам лични
пререкания, от друга страна същият не е работил като строителен
инженер, няма професионалната компетентност, въпреки наличието на
диплома за даване на заключението, което сме поискали. Считам, че
вещото лице с оглед отношението му към мен, независимо, че не съм
страна по делото, няма да бъде обективен при постановяването на
заключението и по този начин ще накърня интересите на доверителя си
заради самата мен като процесуален представител. Предвид на горното,
моля, И.Л. да бъде отведен като вещо лице по делото.
С оглед неизготвяне на експертизата Съдът намира, че ход на
делото не следва да бъде даде, а делото следва да бъде отложено за друга
дата, като по искането за отвод и евентуално при необходимост от
поименно определяне на друго вещо лице, същото ще бъде направено от
съда в закрито съдебно заседание след проверка в списъка за
установяване на наличността и компетентността на същите.
Адвокат Д.: Моля да бъда уведомена на и-мейла, който съм
предоставила за произнасянето на съда.
Предвид неизготвянето на експертизата, съдът
ОПРЕДЕЛИ :

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОТЛАГА делото и го насрочва за 23.07.2020г. в 15,00 часа,за
която дата страните уведомени както следва: жалбоподателят Народно читалище “Развитие-1897г.“-гр.Брегово, представлявано от
Н.Й.В., уведомени чрез адвокат Р.Д., в днешното съдебно заседание и
ответната страна – Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“гр.София, уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК.
Да се призоват вещите лица.
Делото да се докладва за произнасяне по молбите за отвод на
вещото лице.
Протоколът написан в 15.25 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

