
П Р О Т О К О Л 
Гр. Видин, 27.07.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, шести административен 

състав в публично съдебно заседание на двадесет и седми юли, две хиляди 

и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ 

 

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

сложи за разглеждане адм. дело № 189 по описа за 2020 г. докладвано от 

СЪДИЯ Борис БОРИСОВ 

  На именното повикване в 14.00 часа се явиха: 

Жалбоподателят – Л.В.Г.Ч., редовно призована, не се явява, не се 

представлява.  

С вх. № 1683/27.07.2020 г. от същата е депозирана молба, с която 

оттегля подадената жалба и моли делото да бъде прекратено.  

За ответната страна – Министерски съвет на Република България, 

редовно призовани, не се явява представител. 

С вх. № 1571/21.07.2020 г. е депозирано заявление за достъп до 

електронни дела от МС на РБ. С вх. № 1615/23.07.2020 г. по ел. поща е 

депозирана молба от МС на РБ чрез И.Г., ведно с пълномощно Н-

009/05.01.2018 г. С вх. № 1653/24.07.2020 г. е депозирана молба от МС на 

РБ за предоставяне на експертиза.  

За заинтересованата страна - Министър на регионалното развитие и 

благоустройството, редовно призовани,не се явява представител. 

С вх. № 1621/23.07.2020 г. е депозирана молба от МРРБ, чрез 

процесуалния представител  гл. юрк. З.И., с която оспорват жалбата,  като 

неоснователна и недоказана: Представят: писмо с изх. № 90-03-

590/24.06.2020 г., извадка от интернет страницата на МРРБ съдържаща 

обявление за предстоящо отчуждаване на имоти, извадка от в-к 24 часа 

/26.06.2020 г. , в-к „Труд“ /26.06.2020 г. и пълномощно – общо 14 л.  

           За заинтересованата страна - Министър на финансите, редовно 

призовани, не се явява представител.  

С вх. № 1647/24.07.2020 г. е депозирано становище от В. Г. – 

Министър на финансите, чрез юрк. В.И., с което оспорват жалбата като 

неоснователна и недоказана. Към становището е приложено пълномощно № 

П-151/09.05.2017 г. 

           За заинтересованата страна Агенция "Пътна инфраструктура", 

редовно призовани, представител не се явява. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

На осн. чл. 155, ал. 1 от АПК  е направено оттегляне от оспорването от 

жалбоподателя Л.В.Г. - Ч.. Оттеглянето е направено от лигитимна страна с 

нарочна молба извън съдебно заседание и е допустимо, поради което на 

основание чл. 159, т. 8 от АПК образуваното съдебно производство, следва 



да бъде прекратено, поради което 

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

ДОПУСКА оттегляне на жалбата подадена от жалбоподателя Л.В.Г. - 

Ч., против МС на РБ във връзка с Решение № 410/19.06.2020 г.   

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 189/2020 

г. по описа на АС Видин. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна 

жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщението на страните: 

жалбоподателят – Л.В.Г.Ч.,  ответната страна – Министерски съвет на 

Република България, заинтересованата страна - Министър на регионалното 

развитие и благоустройството, заинтересованата страна - Министър на 

финансите, заинтересованата страна Агенция "Пътна инфраструктура".  

Протоколът написан в 14.10 часа в съдебно заседание.  

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                               СЕКРЕТАР:  
 



 


