
П Р О Т О К О Л 
Гр. Видин, 22.07.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, шести административен 

състав в публично съдебно заседание на двадесет и втори юли, две 

хиляди и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ 

 

при участието на секретаря Валерия Шутилова и прокурора……………..... 

сложи за разглеждане адм. дело № 179 по описа за 2020 г. докладвано от 

СЪДИЯ Борис БОРИСОВ 

  На именното повикване в 13.50 часа се явиха: 

Жалбоподателят – „Ромфарм компани“ ООД София, редовно 

призовани, представител не се явява.  

           По ел.поща на съда е постъпила молба вх.№ 1518/17.07.2020г. от 

„Ромфарм компани“ ООД София ЕИК 200732874, чрез гл. юрисконсулт 

Е.Х. с приложена вносна бележка за внесен депозит за вещо лице в размер 

на 450 лева и 7 броя нот.актове. Същата е постъпила и по пощата с вх.№ 

1538/20.07.2020г. 

За ответната страна – Министерски съвет на Република България, 

редовно призовани, не се явява представител. 

За заинтересованата страна - Министър на регионалното развитие и 

благоустройството, редовно призовани,не се явява представител. 

           За заинтересованата страна - Министър на финансите, редовно 

призовани, не се явява представител.  

           По делото е постъпило становище изх.№ 11-03-95/15.07.2020г. от 

Владислав Горанов, министър на финансите на Република България, 

представляван по пълномощие от ю.к.В. И.. 

           За заинтересованата страна Агенция "Пътна инфраструктура", 

редовно призовани, се явява гл.ю.к.П. Р., с пълномощно от по-рано. 

           От същите е постъпила молба вх.№ 1474/15.07.2020г. с приложени 

доказателства. 

           Вещото лице И.И.Ц., редовно призована, налице. 

С вх. № 1583/21.07.2020 г. е депозирана молба на в.л. И.Ц., с която 

моли делото да бъде отложено за друга дата поради неизготвяне на 

експертизата.  

 СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

 

 

 

 

 

 

гл. юрк. Р. - Моля да не се дава ход на делото, предвид неизготвяне 



на експертизата: 

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27,07,2020 от 13,30 часа, за която 

дата:  Жалбоподателят – „Ромфарм компани“ ООД София, уведомени по 

реда на чл. 138, ал. 2 АПК, ответната страна – Министерски съвет на 

Република България, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК,  

заинтересованата страна - Министър на регионалното развитие и 

благоустройството, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК,  

заинтересованата страна - Министър на финансите, уведомени по реда на 

чл. 138, ал. 2 АПК, заинтересованата страна Агенция "Пътна 

инфраструктура", уведомени чрез гл.ю.к.П.Р., с пълномощно от по-рано. 

Вещото лице И.И.Ц., уведомено лично.   

Протоколът написан в 14.00 часа в съдебно заседание.  

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                               СЕКРЕТАР:  
 
 


