ПРОТОКОЛ
гр. Видин,08.07.2019 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на осми юли,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 134 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ ДОНЧЕВА
На именното повикване в 14.45 часа се явиха:
За жалбоподателя – Община Белоградчик, представлявана от Кмета
Б.Н., редовно призован, представител не се явява.
От адвокат С. – пълномощник на жалбоподателя, е постъпила
молба вх.№ 1337/06.07.2020г., с която заявява, че поддържа жалбата,
прави се искане за назначаване на съдебно – техническа експертиза, с
поставени въпроси към вещото лице. Към молбата са приложени два броя
пълномощни.
За ответната по делото страна – Заместник министър на
регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на
управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. – Д. Н.,
редовно призован, представител не се явява.
От Заместник министър на РРБ и Ръководител на управляващия
орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., чрез гл.ю.к.Л. К., е
постъпила молба вх.№ 1359/08.07.2020г./по мейл/ и молба вх.№
1351/08.07.2020г./ по пощата/, за даване ход на делото в тяхно отсъствие,
приемане на административната преписка, с изложени доводи по
съществото на спора и приложен списък на разноските. В молбата се
прави искане за приемане като доказателство по делото на Насоки за
кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
BG16RFOP001-5.001“Подкрепа
за
деинституционализация на грижите за деца“, като предвид обема на
същите, ведно с писмена защита, в придружителното имейл писмо е
посочено, че ще бъдат изпратени по пощата.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.
Делото е образувано по жалба на Община Белоградчик,
представлявана от Кмета Б.Н. против Решение № РД-02-36-659/19.05.2020
г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“

2014-2020г. и Заместник министър на регионалното развитие и
благоустройство, с което не е извършена верификация и изплащане в
размер на общо 3 288,10 лева, представляващи БФП, отчетени в искане за
плащане № 3 /окончателно/ по Договор № BG16RFOP001-5.001-0016-C01
на Община Белоградчик.
Съдът намира, че следва да приеме административната преписка,
за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА Заповед № РД-02-36-1179/26.09.2018г. на Министъра на
РРБ, л.8 по делото; Решение № РД-02-36-659 от 19.05.2020 г. на
Зам.министър на регионалното развитие и благоустройството и
Ръководител на УО на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020г, л.9 – л.15 по
делото; писмо на Заместник министър на регионалното развитие и
благоустройство и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020г. – Д. Н. до Кмета на Община Белоградчик, л.16 – л.18
по делото; извлечение от ИСУН 2020 – Кореспонденция №
BG16RFOP001-5.001-0016-CO1-M049, л.19 по делото; писмо на Заместник
министър на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на
Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. – Д.Н. до
Кмета на Община Белоградчик относно искане за допълнения във връзка с
искане за плащане № 3, л.20 – л.23 по делото; извлечение от ИСУН 2020 –
Кореспонденция № BG16RFOP001-5.001-0016-CO1-M032, л.24 по делото;
писмо на Заместник министър на регионалното развитие и
благоустройство и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020г. – Д. Н. до Кмета на Община Белоградчик относно
искане за допълнения във връзка с искане за плащане № 3, л.25 – л.27 по
делото; извлечение от ИСУН 2020 – Кореспонденция № BG16RFOP0015.001-0016-CO1-M043, л.28 по делото; писмо рег.№ 2282/30.04.2020г. на
Кмета на Белоградчик до Заместник министър на регионалното развитие и
благоустройство и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020г. – Д.Н., л.29 – л.31 по делото; извлечение от ИСУН
2020 – Кореспонденция № BG16RFOP001-5.001-0016-CO1-M046, л.32-л.33
по делото; извлечение от ИСУН 2020 – Кореспонденция №
BG16RFOP001-5.001-0016-CO1-M037, л.34 по делото; Договор за
възлагане на обществена поръчка № BG16RFOP001-5.001-0016-C01-S-03
от 02.07.2018г., сключен между община Белоградчик и „***“ЕООД, л.35 –
л.42 по делото; Договор за възлагане на обществена поръчка, с
предмет:“Доставка на оборудване и обзавеждане за обект“Център за
обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания –
гр.Белоградчик“ № BG16RFOP001-5.001-0016-C01-U-05 от 27.11.2018г.,
сключен между община Белоградчик и „***“ЕООД, л.43 –л.49 по делото;
Договор за възлагане на обществена поръчка № BG16RFOP001-5.0010016-C01-U-05 от 27.11.2018г., сключен между община Белоградчик и
„***“ЕООД, л.50–л.56 по делото; фактура № 0000000082 от 17.05.2019г.
на „***“ЕООД, л.57 по делото; фактура № 0000000075 от 27.02.2019г. на

„***“ЕООД, л.57 по делото; фактура № 0000002888 от 08.08.2019г. на
„**“ЕООД, л.59 по делото; фактура № 0000000467 от 09.08.2019г. на
„***“ЕООД, л.60 по делото; Протокол за приемане на действително
извършени СМР от 27.02.2019г. за обект: „Център за настаняване от
семеен тип –гр.Белоградчик“, л.61 –л.65 по делото; Протокол за приемане
на действително извършени СМР от 15.05.2019г. за обект: “Преустройство
и пристрояване за Център за обществена подкрепа и Дневен център за
подкрепа на деца с увреждания –гр.Белоградчик“, л.66 –л.70 по делото;
Протокол за приемане на действително извършени СМР от 27.02.2019г. за
обект: “Преустройство и пристрояване за Център за обществена подкрепа
и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания –гр.Белоградчик“, л.71
–л.74 по делото; Протокол за приемане на действително извършени СМР
от 15.05.2019г. за обект: „Център за настаняване от семеен тип –
гр.Белоградчик“, л.75 –л.79 по делото; заменителна таблица на „Инфра
Билд Проект“ЕООД за обект: „Център за настаняване от семеен тип –
гр.Белоградчик“, л.80 –л.81 по делото; заменителна таблица на „Инфра
Билд Проект“ЕООД за обект: “Преустройство и пристрояване за Център за
обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания –
гр.Белоградчик“,, л.82 –л.83 по делото; Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП“РР“ 2014-2020г. с
рег.№ РД-02-37-155/01.12.2017г. с бенефициент: Община Белоградчик,
л.84 –л.104 по делото.
ПРИЛАГА писмо от ответната страна вх.№ 1085/09.06.2020г., л.2-л.3
по делото и заявление вх.№ 1223/25.06.2020г. от Б. С. Н. – кмет на община
Белоградчик, ведно с банково бордеро за внесена ДТ, л.115 – л.116 по
делото; молба вх.№ 1337/06.07.2020г. /по мейл/ и молба вх.№
1351/08.07.2020г./ по пощата/ от адвокат С. – пълномощник на Община
Белоградчик, ведно с два броя пълномощни, както и молба вх.№
1359/08.07.2020г. от Заместник министър на РРБ и Ръководител на
управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., чрез гл.ю.к.Л.
К., ведно със списък на разноските.
Предвид постъпилата молба от жалбоподателя за назначаване на
съдебно – техническа експертиза, Съдът намира, че препис от същата, ще
следва да бъде изпратен на ответната страна за запознаване и възможност
да вземат становище по нея.
Воден от горното, Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПОСТАНОВЯВА препис от молбата на жалбоподателя, с която се
иска да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, да се изпрати на
ответната страна, която в 3-дневен срок от получаването, може да вземе
становище по направеното искане и поставените въпроси към вещото
лице, след което делото да се докладва за произнасяне по молбата.
В следващото съдебно заседание, след постъпване на посочените в
молбата на ответната страна Насоки за кандидатстване по процедура на
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-

5.001“Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Съдът ще
приеме същите.
ДАВА възможност на страните да сочат и други доказателства.
Делото да се докладва след изпълнение на горното за произнасяне по
молбата и определяне на нова дата с призоваване на страните.
Протоколът написан в 15.10 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

