
П Р О Т О К О Л 

гр. Видин,  21.07.2020г. 
 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на двадесет и първи юли, 

две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА 
 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 123 по описа за 2020 год.  

докладвано от                       СЪДИЯ  ГЕНАДИЕВА 

На именното повикване в 14,00 часа се явиха: 

За жалбоподателя - Българска информационна агенция - ЕООД 

Видин, редовно призовани се явява адв. Н.  А. с пълномощно от днес.  

За ответната по жалбата страна – Зам. министър на труда и 

социалната политика и ръководител на УО на ОП РЧР – София, редовно 

призовани, представител не се явява.  

С вх. № 1585/21.07.2020г. по ел. поща е депозирана молба от 

Зорница Русинова – Ръководител на УО на ОПР РЧР – София, чрез 

пълномощник Д. Д., с която молят делото да бъде отложено за друга дата. 

По молбата са приложени: пълномощно изх. № РД -08-86/18.05.2017 г., 

заповед № 03/2020 г. за платен отпуск на И.Т.Д. и болничен лист № 

1351/20.07.2020г. на Д.Х.Д.. – общо 5 л.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адв. А.: Моля да се даде ход на делото за представяне на   

становища и за посочване на доказателства.      

Съдът намира, че няма пречка за даване ход на делото с оглед на 

обстоятелството, че е налице пречка за явяване в съдебно заседание само 

на процесуалните представители, но не и на самия административен 

орган, който също може да защити своя акт. Не са налице условията на 

чл.139,ал.1 от АПК за отлагане на делото, тъй като е налице препятствие 

за явяване в днешното с.з. само на пълномощниците ѝ, но не и на 

страната. 

Предвид горното, 

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

Делото е образувано по жалба от „Българска информационна 

агенция“ ЕООД, гр.Видин против Решение № РД-05-51 от 28.02.2020г. на 

Зам. министъра на труда и социалната политика и Ръководител на 

управляващия орган на ОП РЧР.      



Адв. А.: Поддържам така подадената жалба, като твърдим, че 

обжалваното решение е незаконосъобразно. Моят доверител, в качеството 

си на кандидат, не е получил писмо от 23.01.2020г. за представяне на 

документи, че отговаря на изискванията за бенифициент и в този смисъл 

мотивите на решението не отговарят на истината.  

Представям и моля да приемете възражение от моя доверител до 

Зам. министъра с извлечение от електронна поща, от която е видно, че 

никакви съобщения не са получавани за процесния период.  

Не възразявам да се приеме преписката, с изключение на 

документите - 4 бр. документи от пощата на В. С., които са на английски 

език и не са преведени. Това е гърба на лист 202,203 и на гърба на лист 

198 и 199 от делото. На лист 203 от делото, представям превода. 

Представям и извлечение от нашата поща, че няма такава доставка на 

такова писмо.  

Моля да допуснете до разпит при режим на довеждане един 

свидетел, за следващото съдебно заседание, който ще установи начина, по 

който е осъществявана комуникацията между него и управляващия орган 

на Оперативната програма.  

Моля да укажете на ответника, че те са длъжни да доказват 

положителния факт на изпращането и получаването на съобщението за 

представяне на доказателства, че доверителят ми отговаря на 

изискванията за бенифициент, тъй като ние твърдим отрицателен факт, а 

именно неполучаване на това съобщение.   

Съдът намира, че следва да приеме административната преписка,  

за което 

ОПРЕДЕЛИ:  

 ПРИЕМА Заповед № РД-01-268 от 04.04.2018 г. на Заместник 

министъра на труда и социалната политика  л.10 по делото; Заповед № РД 

01-86/01.02.2019 г. на Министерство на труда и социалната политика – 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020 л. 11 

по делото, Заповед № РД 01-338/15.05.2019 г. на Министерство на труда и 

социалната политика – Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси „ 2014-2020 -  л. 12 - 15 по делото, Заповед № РД 01-

566/30.08.2019 г. на Министерство на труда и социалната политика – 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020 -  л. 17 

по делото, Заповед № РД 01-587/13.09.2019 г. на Министерство на труда и 

социалната политика – Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси „ 2014-2020 -  л. 19 по делото, Министерство на труда и 

социалната политика – Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси „ 2014-2020 – условия за кандидатстване с проектни предложения 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 -  л. 21 - 59 по 

делото, Методология за техническа и финансова оценка на проектно 



предложение по процедура на подбор на проектни предложения 

BG05M9OP001-1.057 „Умения“ – л. 61-64, въпроси и отговори по 

процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“ – л. 66-105, Правила за 

работата на оценителна комисия по процедура чрез подбор на проекти 

BG05M9OP001-1.057 „Умения“ – л. 107-110, проектно предложение 

Формуляр за кандидатстване – л. 112- 122, Оценителен доклад – 

Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.057 

„Умения“ – л. 124-129, Решение за одобряване на оценителен доклад № 

РД05-258/10.10.2019 г. – л. 130 – 132, Списък на финансираните проектни 

предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от 

тях по процедура чрез подбор на проекти РД05-258/10.10.2019 г. – 

приложения 1 и 2– л. 133 – 138, списък на отхвърлените проектни 

предложения и основанието за отхвърлянето им по процедура чрез подбор 

на проекти РД05-258/10.10.2019 г. – л. 139 – 188, Решение № РД05-

303/05.12.2019 г. за изменение на Решение № РД 05-258/10.10.2019 г. – л. 

189-190, Заповед № РД-01-1055/10.12.2018 г. – л. 192-194, писмо на 

Министерство на труда и социалната политика с изх. № 9104-

75/23.01.2020 г. относно необходими документи за сключване на 

административен договор по процедура РД05-258/10.10.2019 г. – л. 196-

199, Решение № РД 05-51/28.02.2020 г. относно отказ за предоставяне на 

безвъзмездна помощ по процедура чрез подбор на проекти 

BG05M9OP001-1.057 „Умения“ за проектно предложение BG05M9OP001-

1.057-0218 подадено от Българска информационна агенция ЕООД – л. 201 

– 203, молба от Зорница Русинова – Министерство на труда и социалната 

политика ОП РЧР 2014-2020 г., 1 бр. пълномощно изх. № РД 08-

86/18.05.2017 г. – 1 л., заповед вх. № 827/03.07.2020 г. на И.Т.Д. – 1 л., 

болничен лист № 1351/20.07.2020 г. на Д.Х.Д. – 1 л., както и 

представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства от 

жалбоподателя, а именно: възражение до г-жа З. Р. – зам. министър на 

труда и социалната политика с вх. № 626/ 230 от 05.03.2020г., - 3 л., 

ксерокопие – доставката до тези получатели или групи е завършена, но не 

е изпратено уведомление за доставка от целевия сървър – 1 л.  

ПРИЛАГА дело № 2933/2020 г на АС София град, допълнение  вх. 

№ 1174/22.06.2020 г. на Българска информационна агенция ЕООД – л. 

207, молба вх. № 1585/21.07.2020 г. на УО на ОПР РЧР София – л.   

ДОПУСКА за следващото съдебно заседание един свидетел при 

режим на довеждане на жалбоподателя. 

На осн. чл.171,ал. 4 от АПК  

УКАЗВА на ответника, че следва да ангажира доказателства за това, 

че такова уведомление за представяне на документ, което да отговаря на 

изискването е изпратено и съответно получено от жалбоподателя. 

Предвид необходимостта от допълнителни доказателства, 



събирането на които е допуснато от съда, намира, че делото следва да 

бъде отложено за друга дата, за което 

СЪДЪТ   

ОПРЕДЕЛИ: 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.09.2020 г. от  10,00 часа  за 

която дата: жалбоподателят - Българска информационна агенция ЕООД 

Видин, уведомени в днешното съдебно заседание чрез адв. Н.  А., 

ответната по жалбата страна – Зам. министър на труда и социалната 

политика и ръководител на УО на ОП РЧР – София, уведомени по реда на 

чл.138,ал.2 от АПК. 

Протоколът написан в 14,20 часа в съдебно  заседание. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 

 


