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

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, втори административен 

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

хиляди и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА 

 

при участието на секретаря Мария И.  

сложи за разглеждане адм. дело № 175 по описа за 2020 г.  

докладвано от СЪДИЯ Нели ДОНЧЕВА 

  На именното повикване в 13,50 часа се явиха: 

 

  Жалбоподателят – „Ст.― АД гр.Сливен, представлявано от 

изпълнителния директор С. И. С., редовно призовани, представител не се 

явява. По делото е постъпила уточнителна молба вх.№ 1444/15.07.2020г. 

от дружеството – жалбоподател, чрез гл. юрисконсулт Е.Х., с която се 

прави уточнение за техническа грешка при изписването на 

идентификатора на имота в землището на гр.Грамада с приложени 

преписи от писмени доказателства, а именно: авизо преводно нареждане за 

внесения депозит за вещо лице в размер на 300 лева - № на 

операцията:474B1O02019600EO/14.07.2020 г. на ПИБ; Нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот №78, том ІV, рег. № 2518, дело 

№548 от 2019 г.  на Нотариус Валентина Баракова, с район на действие РС 

– Кула; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №198, 

том І, рег. № 766, дело №145 от 2019 г.  на Нотариус Валентина Баракова, 

с район на действие РС – Кула; писмо от АПИ до „Ромфарм компани― 

ООД – гр. София изх. № 53-00-5785/24.06.2020 г.. 

Ответната по делото страна – Министерски съвет на Република 

България, редовно призовани, представител не се явява. От същите  е 

постъпила молба вх. № 1564/20.07.2020 г. , с която са поискали  да бъде 

издаден препис от експертизата и да бъде изпратен на служебен 

електронен адрес: ***@govermment.bg.  

Заинтересованата страна - Министър на регионалното развитие и 

благоустройството, редовно призовани, представител не се явява. От 

същите е постъпило становище вх. № 1502/16.07.2020 г. във връзка с 

основателността на постъпилата жалба и доказателства , а именно: 

Заверено копие на писмо с изх. № 90-03-590/24.06.2020 г. на заместник- 

минисrьра на регионалното развитие и благоустройството; Извадка от 

интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, съдържаща обявление за започналата процедура за 

отчуждаване на имоти и части от имоти — частна собственост, за 



държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на учасrьк от 

път I-1 (Е79) „Видин — Ботевград" от км 3+757 до км 61+750 

(километраж по съществуващ път I-1) = 58+128.47 (километраж по 

проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до км 34+032.68, на територията 

на общините Видин и Грамада, област Видин; Извадки от вестник „24 

часа" от 26.06.2020 г., вестник „България днес" от 26.06.2020 г. и вестник 

„Труд" от 26.06.2020 г., съдържащи обявление за започналата процедура 

за отчуждаване на имоти и части от имоти — частна собственост, за 

държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на учасrьк от 

път I-1 (Е79) „Видин — Ботевград" от км 3+757 до км 61+750 

(километраж по съществуващ път I-1) = 58+128.47 (километраж по 

проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до км 34+032.68, на територията 

на общините Видин и Грамада, област Видин. 

Заинтересованата страна - Министър на финансите, редовно 

призовани, представител не се явява. От същите е постъпило становище 

изх.№ 11-03-94/15.07.2020г. от Владислав Горанов, министър на 

финансите на Република България, представляван по пълномощие от 

ю.к.Вероника И.. 

За заинтересованата страна Агенция "Пътна инфраструктура", 

редовно призовани, се явява гл. юрисконсулт П.Р., с пълномощно от днес. 

Вещото лице И.И.Ц., редовно призована, се явява лично. От същото 

е постъпила молба вх. №1584/21.07.2020 г., с която заявява, че не е 

изготвила експертиза по делото и моли за удължаване на срока за 

изготвяне на експертизата със 7 дни. 

 СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Гл. юрисконсулт П.Р.: Предвид становището на вещото лице моля да 

не се дава ход на делото, поради неизготвяне на експертизата.  

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

неизготвяне на експертизата от вещото лице, за което  

ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

ОТЛАГА И НАСНОЧВА ДЕЛОТО за   28.07.2020 г. от 10,30  часа, за 

която дата страните: Жалбоподателят - „Ст.― АД чрез представляващ 

С.И.С. чрез пълномощник Е.Д.Х. -  уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 

от АПК, ответник  - Министерски съвет на Република България - 

гр.София - уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 от АПК, Заинтересована 

страна  Министър на регионалното  развитие  и  благоустройството - 

гр.София - уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 от АПК , Заинтересована 

страна  Министър на финансите - гр.София - уведомени по реда на чл. 

138, ал. 2 от АПК, Заинтересована страна  Агенция „Пътна 

Инфраструктура― - гр.София уведомени в днешното съдебно заседание 

чрез гл. юрисконсулт П.Р., Вещо лице  И.И.Ц. ***   уведомена лично. 

Протокола изготвен в съдебно заседание в 14,10 часа. 

 

 



                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                          СЕКРЕТАР:  
 
 


