
 

П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 23.07.2020г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен 

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

хиляди и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА 

 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова  

сложи за разглеждане адм. дело № 54 по описа за 2020 г.  

докладвано от СЪДИЯ  ПАНТАЛЕЕВА 

 На именното повикване в 15.00 часа, се явиха: 

           Жалбоподателят - Народно читалище “Развитие-1897г.“-

гр.Брегово, представлявано от Н.Й.В., редовно призовани, се явява 

адвокат Р.Д., с пълномощно от по-рано. 

За ответната страна – Изпълнителния директор на 

ДФ“Земеделие“-гр.София, уведомен по реда на чл.138, ал.2 от АПК, не 

се явява представител. 

Вещото лице Р.П.К., редовно призован, не се явява. 

От същия е постъпила молба вх.№ 1476/15.07.2020г., с която моли 

делото да бъде отложено за друга дата, тъй като заключението не е 

изготвено в срок, тъй като не се е свързал с колега, с който следва да 

работи по назначената експертиза. 

Вещото лице В.П.Н., редовно призован, не се явява. 

От същия е постъпило заявление вх.№ 1482/15.07.2020г. , с което 

моли да бъде освободен от задължението като вещо лице, поради 

възникнал неочаквано здравословен проблем, който не му позволява да 

продължи работа по делото. 

          СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

         Адвокат Д.: Моля да дадете ход на делото за представяне на 

писмени доказателства. 

Съдът намира, че няма пречка да се даде ход на делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.   

          ДОКЛАДВА Молба от ответната страна - Изпълнителния 

директор на ДФ“Земеделие“-гр.София, чрез юрисконсулт Д.П. вх.№ 

1046/05.06.2020г. с приложени доказателства.  

          Адвокат Д.: Представям следните доказателства: работния 

проект, който е одобрен, но не е заверен; заверено копие от 

допълнително становище на Надзорната фирма, както и допълнително 

обяснение от арх.Г.А.. 

          Съдът намира, че следва да приеме представените писмени 

доказателства с молба вх.№ 1046/05.06.2020г, както и представените 

писмени доказателства в днешното съдебно заседание, за което  



                                               ОПРЕДЕЛИ: 

           ПРИЕМА представените писмени доказателства с Молба вх.№ 

1046/05.06.2020г., както следва: проектно предложение с ИД № 

05072000858 по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малко по мащаби 

инфраструктура“; декларация нередности; декларация за нередности 

на Р.Б.Х.; декларация на Р.Б.Х. – Приложение № 4 към чл.7, ал.3, т.1 и 

2; декларация по чл.19 и 20 от Закона за защита на личните данни на 

Р.Б.Х.; декларация по чл.19 и 20 от Закона за защита на личните данни 

на Л.М.К.; декларация за нередности на Л.М.К.; декларация на Л.М.К. 

- Приложение № 4 към чл.7, ал.3, т.1 и 2; декларация по чл.19 и 20 от 

Закона за защита на личните данни на Г.Д.Т.; декларация за 

нередности на Г.Д.Т.; декларация на Г.Д.Т. - Приложение № 4 към 

чл.7, ал.3, т.1 и 2; декларация по чл.19 и 20 от Закона за защита на 

личните данни на Н.Й.В.; декларация за нередности на Н.Й.В.; 

декларация на Н.Й.В. - Приложение № 4 към чл.7, ал.3, т.1 и 2; 

декларация за нередности на Ю.С.Г.; декларация по чл.19 и 20 от 

Закона за защита на личните данни на Ю.С.Г.; декларация на Ю.С.Г. - 

Приложение № 4 към чл.7, ал.3, т.1 и 2; декларация по чл.19 и 20 от 

Закона за защита на личните данни на Е.Е.А.; декларация на Е.Е.А. - 

Приложение № 4 към чл.7, ал.3, т.1 и 2; декларация за нередности на 

Е.Е.А.; декларация за нередности на Л.А.П.; декларация по чл.19 и 20 

от Закона за защита на личните данни на Л.А.П.; декларация на Л.А.П. 

- Приложение № 4 към чл.7, ал.3, т.1 и 2; декларация за нередности на 

Н.Й.В.; декларация на Н.Й.В.; декларация по чл.19 и 20 от Закона за 

защита на личните данни на Н.Й.В.; печат на справка за IBAN ***-

ЕАД; пълномощно на Н.Й.В. – Председател на Народно читалище 

„Развитие 1897г.“ гр.Брегово; протокол от заседание на 

настоятелството на Народно читалище „Развитие-1897г.“ с дата 

02.08.2016г.; протокол от общото събрание на Народно читалище 

„Развитие-1897“; Устав на Народно читалище „Развитие-1897г.“; 

решение № 36/ 22.10.1997г. на ВОС; удостоверение на ВОС Ф.Д.№ 

145/1997г.; протокол от общо събрание на 12.08.2016г.; решение № 62; 

взето с протокол № 10/08.09.2016г. на ОС-Брегово; Регистър Булстат; 

удостоверение за наличие или липса на задължения изх.№ 

050201600258169/26.08.2016г.; удостоверение за наличие или липса на 

задължения изх.№ 050201600289529/04.10.2016г.; писмо на Митница 

Лом до Н.В. рег.индекс 32-254595/13.09.2016г.; декларация за 

обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП; Основни средства-списък; 

малоценни, малотрайни – списък; скица; количествено-стойностна 

сметка на Народно читалище „Развитие-1897“ – Брегово; заявление от 

Н.В. до директора на НИНКН вх.№ 9100-500/03.10.2016г.; становище 

на Община Брегово изх.№ УТ-62-05/30.09.2016г.; договор за 

консултански услуги № 01/19.08.2016г.; решение за избор на оферти на 

доставчици на обзавеждане и оборудване по проект на Народно 

читалище „Развитие-1897г.“ гр.Брегово по подмярка 7.2 на ПРСР; 



оферта с дата 29.09.2016г.; оферта за доставка на компютърно 

оборудване – Приложение 1 и Приложение 2; оферта с дата 

29.09.2016г.; решение за определяне стойностите на проект на НЧ 

„Развитие – 1897г.“ гр.Брегово; оферта на „ Изострой ВД“ ЕООД – 

Видин; Наредба № 12 от 25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2.; 

декларация за минимални помощи на Н.Й.В.; квитанция за прием на 

заявление по мярка 7.2.; фирмено досие – БУЛСТАТ – 05.05.2010г. на 

Народно читалище „Развитие-1897г.“; фирмено досие - 20.06.2012г. на 

„Изострой – ВД“ ЕООД – Видин; фирмено досие – 18.01.2008г.на ЕТ 

„Денислав Стефанов“ – Видин; фирмено досие – 28.01.2008г. на 

„Тейк“ ЕООД – Видин; фирмено досие – 27.11.2008г. на „Джиджи ком 

трейд“ ООД – Кула; списък на строителите вписани в регистъра; отчет 

на съответствието от отдел „ПСМП/ПСМП-РА/ПСМП-ДП“; Регистър 

на народните читалища; пазарни консултации – Брегово; справка за 

изискуеми вземания; Информационна система за управление и 

наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България; приемо-

предавателен протокол на тръжна документация за проведена 

обществена поръчка; отчет на съответствието на проведена 

обществена поръчка от ДФЗ – РА; придружително писмо вх.№ 01-

2600/1665/11.04.2017г.; списък на планирани, в процес на провеждане 

и проведени обществени поръчки, независимо от източника на 

финансиране; Договор за консултантски услуги №01/19.08.2016 г. ;  

Оферта  доставка на компютърно оборудване от Pan service от 

29.09.2016 г.  с Приложение №1 и приложение 2 ; Уведомително писмо 

от ДФ „Земеделие“  рег. № 01-2600/425  от 03.02.2017 г. ; 

Придружително писмо от Народно Читалище  „Развитие 1897“ – гр. 

Брегово, обл. Видин вх. №01-2600/425 от 22.02.2017 г. ; препис –

извлечение от акт за смърт на лицето И.Г.Б.рег. № 05072000858; 

Заявление до Видински окръжен съд вх. № 631/15.02.2017 г. за 

вписване на промени ; Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита 

на личните данни рег. № 05072000858; Декларация за нередности  от 

17.02.2017 г. рег. № 05072000858; Декларация от К.В.А.от 17.02.2017 г. 

рег. № 05072000858 ; Удостоверение от Национален институт за 

недвижимо културно наследство – изх. № 9100-500/20. 05.2016 г.  и вх. 

№ 9100-500/03.10.2016 г.  ; Разрешение за строеж №2/21.02.2017 г. ; 

Решение № 62, взето с протокол №10/08.09.2016 г.  относно 

кандидатстване на Народното читалище „Развитие-1897“ гр. Брегово 

по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ ; Приемо-предавателен протокол от 29.09.2016 г. в гр. 

Брегово, обл. Видин ; Акт №320 за публична общинска собственост, 

регистър ІІ Досие 320 от 03.02.2017 г. ; Договор № 1/15.02.2017 г.   с 

„Маркит 2003“ ЕООД – Видин  и Народно читалище „Развитие -1897“ 

;Конструктивно становище от „Давидов“ ЕООД за обект: основен 

ремонт на народно читалище „Развитие – 1897“ в УПИ І – за парк и 

читалище в кв. 62 по плана на гр. Брегово, общ. Брегово, обл. Видин ;  

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 05680 

за 2017  г. на инж. К.М.Д.; Застрахователна полица № 0000337327 за 



застраховка „Професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството“ на инж. К.М.Д.;  Удостоверение за 

упражняване на технически контрол по част конструктивна на 

инвестиционните проекти конструкции на сгради и съоръжения, за 

регистър 2017 г.  на инж. В.И.К. ; Застрахователна полица № 

0000337325 за Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството на инж. В.И.К.; 

Експертна оценка за състоянието на конструкцията на обект: основен 

ремонт на народно читалище „Развитие – 1897“  от инж. К.М.Д.; 

Становище от инж. Д.В.А.от 21.02.2017 г. ; удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност рег. № 05704 за 2017 г. на инж. Д.В.А.; 

Застрахователна полица № 17-150-1317С-011047 за застраховка 

професионална отговорност на участниците в проектирането и 

строителството; Становище от инж. Д.В.А.– обяснителна записка от 

18.02.2017г. ; Становище от инж. Д.А. рег. № 05704 – КИП Видин от 

18.02.2017 г. ; удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

рег № 05704 на инж. Д.В.А.;  Застрахователна полица № 17-150-1317С-

011047 за застраховка професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството; Становище от инж. Д.В.А.от 

21.02.2017 г.  – 23 стр. ;  Становище от  „Маркит 2003“ ЕООД – Видин 

с проектант – арх. Г. А. от февруари 2017г.; Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност на архитект Г.Д.А.рег. № 01667 за 2017 

г. ;  Обяснителна записка от фирма „Маркит 2003“ ЕООД – Видин  -  

арх. Г.А. към проекта за основен ремонт на народно читалище 

„Развитие – 1897“ от 21.02.2017 г.; Одобрение за строеж  от 21.02.2017 

г.  от проектант – арх. П. С. и инж. Е. П.; Становище от инж. 

Е.П.П.относно : Основен ремонт на Народно читалище „Развитие – 

1897“ ; Одобрение за строеж  на фаза Становище о  за 2017 г. от арх. П. 

С. – Ателие за проучване и проектиране – Б.А.; Удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност рег. № 0510 за 2017 г. на инж. 

Х.Й.Р. ; Становище от инж. Х.Й.Р. относно основен ремонт на народно 

читалище „Развитие – 1897“ Брегово; Количествена стойностна сметка 

за строително монтажните работи на народно читалище „Развитие – 

1897“ Брегово;   Одобрение за строеж от фирма „Маркит 2003“ ЕООД 

– Видин  -  арх. Г.А. за пожарната безопасност във фаза технически 

проект за основен ремонт на народно читалище „Развитие – 1897“ ; 

Удостоверение за ограничена проектантска правоспособност рег. № 

180027 за 2017 г.  на инж. Радослав Г.Г.; Обяснителна записка  към 

проекта за основен ремонт на народно читалище „Развитие – 1897“ ; 

Проектно решение за основен ремонт  от инж. Радослав Г. от 

21.02.2017 г. ; Удостоверение изх. № 10188848788 – 1 /16.02.2017 г. за 

рег. Партида за ел. енергия за обект Читалище от ЧЕЗ ЕЛЕКТРО 

БЪЛГАРИЯ АД ; Удостоверение за открита партида за ползване на 

вода от  „В и К – Видин“ ЕООД; Скица на сграда № 15-68350-

17.02.2017 г.  от служба по геодезия, картография и кадастър – гр. 

Видин; Скица  на поземлен имот 1 в кв. 62 по плана на гр. Брегово изх. 

№ 6/20.02.2017 г. от Община Брегово ; Одобрение за строеж на фаза 



узаконяване и одобряване) от гл. арх. П. Станчев – скици – 

разпределение   първи етаж, разпределение втори етаж, разпределение 

тавански етаж, покривни линии, разрез А1-А1, фасада югозапад, 

фасада югоизток, фасада североизток, фасада северозапад, обратна 

разписка  от 22.02.2017 г. ; Придружително писмо относно внасяне на 

допълнителни документи във връзка с отговор на уведомително писмо 

от ДФЗ №33/подмярка 7,2 с изх. № 01-2600/425 за допълнение на 

документи от 15.03.2017 г. ; Разрешение за строеж №2/21.02.2017 г. ; 

Уведомително писмо изх. № 414/03.02.2017 г. от Министерство на 

околната среда и водите до Народно читалище – Брегово относно 

подадено уведомление в РИОСВ – Монтана с вх. № 723/21.02.2017 г. 

за инвестиционно предложение за основен ремонт Народно читалище 

– Брегово; Разписка за получаване на отговор на уведомително писмо 

№33 по подмярка 7.2 от 15.03.2017 г. ; Обратна разписка за получаване 

на писма от 14.03.2017 г. ; Уведомително писмо - №33/ подмярка 7.2 

от ДФЗ изх. № 01-2600/4885 от 10.08.2017 г. до Народно читалище – 

Брегово; Обратна разписка за получаване на Уведомителното писмо № 

541518989 от 29.08.2017 г. ; Придружително писмо До ДФЗ  относно 

отговор на писмо от ДФЗ с изх. № 01-2600/4885 от 29.08.2017 г. , 

получено на 15.08.2017 г. ; Разрешение за строеж №2/21.02.2017 г.  от 

Община Брегово ; Договор за право на ползване и строеж от 26.09.2016 

г. ; количествено-стойностна сметка за видове ремонтни СМР за обект: 

Народно Читалище – Брегово;  Анализ на социално-икономическите 

ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестицията 

и анализ разходи – ползи (финансов анализ) от Община Брегово, 

Приложение №6 от Наредба №12 от 25.06.2016 г. – 22 страници;  

Договор №1/15.02.2017 г.  между фирма „Маркит 2003“ ЕООД – 

Видин и Народно читалище „Развитие -1897“  за изготвяне на 

технически проект за основен ремонт на Народно читалище Брегово;  

Запитване за оферта от НЧ „Развитие – 1897“ – Брегово – 2 бр.; 

техническа спецификация за доставка на оборудване и обзавеждане на 

НЧ „Развитие-1897г.“ Приложение № 1; Удостоверение изх.№ 

17243895/21.08.2017г.; Удостоверение за наличие или липса на 

задължения изх.№ 5503000485/25.08.2017г.; Удостоверение на ВОС по 

ф.д.№ 145/1997г.; Удостоверение на ВОС № 643/22.08.2017г.; 

Декларация на Н.Й.В.; декларация на Л.П.А.; декларация на К.В.А.; 

декларация на Е.Е.А.; декларация на Ю.С.Г.; свидетелство за съдимост 

на Ю.С.Г., издадено от РС-Видин Рег.№ 4412/22.08.2017г.; 

свидетелство за съдимост на К.В.А., издадено от РС-Видин Рег.№ 

4413/22.08.2017г.; свидетелство за съдимост на 

Н.Й.В.,***/22.08.2017г.; свидетелство за съдимост на Е.Е.А., издадено 

от РС-Видин Рег.№ 4428/22.08.2017г.; свидетелство за съдимост на 

Л.А.П. издадено от РС-Видин Рег.№ 4431/22.08.2017г.; Удостоверение 

за наличие или липса на задължения изх.№ 

050201700257375/22.08.2017г; придружително писмо вх.№ 01-

2600/4885/15.09.2017г.; разписка на Еконт за получаване на документи; 

удостоверение на Агенция „Митници“ Рег.№ 32-235702/24.08.2017г.;  



Удостоверение от Окръжен съд – Видин № 806/23.10.2020 г.; 

Удостоверение от Окръжен съд – Видин № 805/23.10.2020 г. ; 

Удостоверение за наличието или липсата на задължения изх. № 

050201700326245/24.10.2017 г. ; Еконт - разписка за изпращане на 

документи 134507305 НЧ Развитие до ДФЗ, във връзка с  – подмярка 

7.2 ; обратна разписка с рег. Индекс № 01-2600/4885 #3; Извлечение за 

Пазарни консултации – Брегово – 30.10.2017 г. ; Техническа 

спецификация за доставка на оборудване и обзавеждане на НЧ 

„Развитие 1897“ с Приложение № 1; Участия и свързани субекти на 

„Трейк“ ЕООД – гр. Видин; Участия и свързани субекти на „Трейк“ 

ЕООД – гр. Кула;  Участия и свързани субекти на ЕТ „Денислав 

Стефанов“  – гр. Видин; Бизнес интелект ; Заповед  №03-

РД/4129/03.11.2017 г. на изп. Директор на ДФЗ Ж. Ж.; Докладна 

записка от ж-жа А.А. – В. – зам. изпълн. директор на ДФ „Земеделие“  

вх. № 03-04-16/4751 от 02.11.2017 г. относно съответствие на 

заявление за подпомагане по подмярка 7.2 ; декларация от първи 

експерт К.Д. към отдел ДПМ , дирекция ДПМРСР – ДФ 

Земеделие;отчет на съответствието на Заявление за подпомагане на 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“;ИСАК – Регистър – договаряне по мярка 322; 

Уведомително писмо за одобрение от ДФЗ , Разплащателна агенция до 

НЧ Развитие – 1897 – гр. Брегово; Разписка за получаване на 

документи от ДФЗ до „Рефлекс Трейд“  ООД; Писмо изх. № 05-

Б/27.03.2019 г.  относно искане за изготвяне на допълнително 

споразумение към Договор №05/07/2/0/858 от 15.11.2017 г. ; Печат на 

справка за IBAN*** – ЕАД; Договор за разплащателна сметка от 

05.12.2017 г. Общи условия към договора за откриване и обслужване 

на разплащателни сметки на бизнес клиенти и за предоставяне на 

платежни услуги по тях; Договор за включване в пакетна програма 

„ДСК БИЗНЕС партньор ПЛЮС“ от 05.12.2017г. ; Общи условия за 

ползване на пакетна програма „ДСК Бизнес партньор ПЛЮС“ от 

клиенти малки и средни предприятия; информация по чл19, ал.1 от 

ЗЗЛД; Извлечение от Инициативна входяща преписка рег.№ 02-

2600/1708/28.03.2019г. Уведомително писмо от ДФЗ до НЧ „Развитие 

1897“ изх. № 02-2600/1708 от 11.04.2019г. 

          ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени 

доказателства, както следва: Одобрен архитектурен проект - незаверено 

копие, състоящ се от: удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност на арх.Г.А.; обяснителна записка; Технически проект 

/Част „Пожарна безопасност“ - обяснителна записка; проектно решение 

за основния ремонт на инж.Радослав Г.; удостоверение на ЧЕЗ България 

ЕАД изх.№ 1018848788-1/16.02.2017г.; скица на сграда № 15-68350-

17.02.2017г. с идентификатор 06224.201.16.2; скица на сграда № 15-

68343-17.02.2017г. с идентификатор 06224.201.16.1; графична част 

проект-9 бр. скици; Допълнително становище от арх.А.Е.В., управител 

на СД „Артстрой – Николов, синове и сие“ относно: изпълнени СМР на 



обект „Основен ремонт на Народно читалище „Развитие-1897г.“ 

гр.Брегово и обяснение от арх.Г.А. – проектант по част „Архитектура“. 

         Адвокат Д.: На този етап нямам доказателствени искания. 

         Съдът намира, че с оглед неизготвяне на експертизата, следва да 

отложи делото за друга дата. Предвид дадените указания на вещото лице 

В.П.Н. за представяне на доказателства за здравословното му състояние 

с оглед искането му за отвод по делото, към настоящия момент съдът не 

може да вземе отношение нито по молбата за отвод, нито да наложи 

санкция по ГПК, тъй като съобщението за задължението да представи 

доказателства за здравословното си състояние, е връчено на 21.07.2020г. 

Указаният от съда 3-дневен срок изтича на 24.07.2020г., поради което 

след изтичане на срока при непредставяне на доказателства, делото 

следва да бъде докладвано незабавно за налагане на санкция по ГПК за 

неявяване в съдебно заседание, за несвоевременно представяне на 

заключение без основателна причина , което води до отлагане на делото. 

           На вещото лице Р.К. съдът намира, че глоба не следва да бъде 

налагана, тъй като изготвянето на заключението по комплексната 

експертиза предполага подготовка на материалите първо от вещото лице 

инженер ПГС. При липса на извършена дейност от вещото лице 

инженер обективно невъзможно е да се отговори на поставените към 

вещото лице – икономист задачи. 

            С оглед на горното Съдът  

                                     ОПРЕДЕЛИ: 

          ОТЛАГА делото и го насрочва за 12.08.2020  в 14,00 часа, за която 

дата страните уведомени, както следва: жалбоподателят - Народно 

читалище “Развитие-1897г.“-гр.Брегово, представлявано от Н.Й.В., 

уведомени чрез адвокат Р.Д., в днешното съдебно заседание и ответната 

страна – Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“-гр.София, 

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

          Да се уведомят вещите лица за датата на заседанието.  

          Да се уведоми вещото лице Р.К. за назначеното друго вещо лице за 

комплексната експертиза.  

          Да се докладва делото незабавно при изтичане на срока за 

представяне на писмени доказателства за здравословното състояние на 

в.л.Н., за произнасяне по молбата за отвод и за налагане на глоба на 

вещото лице по ГПК. 

 Протоколът написан в 15,30 часа в съдебно заседание.  

 

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: 
 

 

 



 
 


