
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 16.07.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на шестнадесети юли, 

две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА 

 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                           сложи за разглеждане 

адм. дело № 166 по описа за 2020 год.  

докладвано от               СЪДИЯ  ДОНЧЕВА 

На именното повикване в 16,35 часа се явиха: 

За жалбоподателя –  О.М.Т. редовно призован чрез адв. Д.К., се 

явява адв. К. с пълномощно от по- рано.  

С вх. №№ 1407/13.07.2020 г. по ел. поща е постъпила молба от 

О.М.Т. чрез адв. Д.К. с вносна бележка за внесен депозит за вещо лице 

и НА № 40, том I, рег. № 753, дело № 24/2020 г. 5 л. С вх. № 

1417/13.07.2020 г. С вх. № 1417/13.07.2020 г. е постъпила молба от 

О.М.Т. чрез адв. Д.К. с вносна бележка за внесен депозит за вещо лице 

в размер на 200 лв.,  НА № 40, том I, рег. № 753, дело № 24/2020 г. – л. 

520-524 л.  

За ответната по делото страна – Министерски съвет на РБългария 

редовно призовани, представител не се явява. 

С вх. № 1465/15.07.2020 г. по ел. поща е постъпила молба от 

процесуалния представител на МС на РБългария - И.Г. за предоставяне 

на екземпляр от съдебно икономическа експертиза – 3 л.  С вх. № 

1490/16.07.2020 г. по делото е постъпила молба от  процесуалния 

представител на МС на РБългария - И.Г. за предоставяне на екземпляр 

от съдебно икономическа експертиза – 3 л.   

За заинтересованата страна - Министър на финансите, с адрес за 

призоваване: гр. София, ул. "Г.С. Раковски" № 102, редовно призовани, 

представител не се явява.  

С вх. № 1449/15.07.2020 г. е постъпило становище от В. Г. – 

Министър на финансите на РБългария,  представляван по пълномощие 

от юрк. Вероника И., с което изразява становище и оспорва жалбата 

като неоснователна и недоказана, ведно с пълномощно П- 

151/09.05.2017 г. на МФ – общо 6 л.   

За заинтересованата страна - Агенция "Пътна инфраструктура", с 

адрес за призоваване: гр. София, бул. "Македония" № 3, редовно 

призовани се явява гл. юрк. П.Р. с пълномощно от по- рано. 



За заинтересованата страна - Министър на регионалното развитие 

и благоустройството, с адрес за призоваване: гр. София, ул. "Кирил и 

Методий" № 17 – 19, редовно призовани, представител не се явява.  

С вх. № С вх. № 1427/14.07.2020 г. и № 1472/15.07.2020 г. са 

постъпили 2 бр. молби  с доказателства от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството чрез процесуалния представител С. Б., с 

която моли да се даде ход на делото, оспорва жалбата като 

неоснователна и недоказана  и представя доказателства по делото - 

общо 130 листа.  

Вещото лице – И.И.Ц. налице.  

С вх. № 1498/16.07.2020 г. по делото е постъпила молба от 

вещото лице И.И.Ц., с която моли делото да бъде отложено за друга 

дата, поради неизготвяне на експертизата.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.    

Адвокат К. : Моля да не се дава ход на делото, предвид 

неизготвяне на експертизата от вещото лице. Моля делото да бъде 

отложено за друга дата.        

Гл. юрк. Р. – Предоставям на съда по хода на делото.  

         Съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден, предвид 

неизготвяне на експертизата,  за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

          НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.07. 2020 г. от 13,45, за 

която дата: жалбоподателя – О.М.Т. уведомен в днешното съдебно 

заседание чрез адв. Д.К., ответната по жалбата страна – Министерски 

съвет на РБългария, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, 

заинтересованата страна- МРРБ София, уведомени по реда на чл. 138, 

ал. 2 АПК, заинтересованата страна–Министър на финансите, уведомен 

по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, заинтересованата страна–Агенция„Пътна 

инфраструктура“ София, уведомени в днешното съдебно заседание 

чрез гл. юрк. П.Р., вещото лице И.И.Ц., уведомена в днешното съдебно 

заседание лично.  

 

Протоколът написан в съдебно заседание в 16.45 часа. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 
 

 


