ПРОТОКОЛ
Гр. Видин, 30.07.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен
състав в публично съдебно заседание на тридесети юли, две хиляди и
двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА
при участието на секретаря Вержиния Кирилова
сложи за разглеждане адм. дело № 108 по описа за 2020 г. докладвано от
СЪДИЯ ПАНТАЛЕЕВА
На именното повикване в 14.15 часа се явиха:
Жалбоподателят - Б.М.И., редовно призован, се явява лично и с
адвокат П.Е.А. от САК, с пълномощно от по-рано.
По делото е постъпило писмо Вх.№ 1590/21.07.2020г. от Б.М.И.,
чрез пълномощник П.Е.А., с което е представена разпечатка от уебстраницата на Народно събрание, от която е видно, че преди това
представения законопроект е бил приет на първо четене на 16.07.2020г.
За ответната по делото страна – Комисия за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/,
редовно призовани, се явява гл.ю.к.Н., с пълномощно от днес.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат А.: Моля да се даде ход на делото.
Гл.ю.к.Н.: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че лисват процесуални пречки за даване ход на
делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Гл.ю.к.Н.: Представям сигнала, съдържащ данни за подателя си, за
констатация на съда.
Съдът констатира, че съдържащият се в административната
преписка по делото сигнал съответства на представения в днешното
съдебно заседание, като в представения в днешното съдебно заседание са
обозначени трите имена на подалото сигнала лице, ЕГН, адрес и телефон.
На финалната страница сигналът съдържа подпис на подалото го лице.
След констатация същият бе върнат на процесуалния представител на
ответника.
Съдът намира, че следва да приеме представените писмени
доказателства, за което
ОПРЕДЕЛИ:
1

ПРИЕМА представените с молба от 13.07.2020г. писмени
доказателства, а именно: Искане от народни представители от
09.07.2020г., законопроект за изменение и допълнение на ЗМСМА, ведно
с предварителна оценка на въздействието на проекта и мотиви към
проекта.
ПРИЕМА
представените
писмени
доказателства
със
съпроводително писмо Вх.№ 1590/21.07.2020г. - разпечатка от уебстраницата на Народно събрание.
Адвокат А.: Нямам други искания. Няма да соча други
доказателства. Моля за ход на делото по същество.
Гл.ю.к.Н.: Нямам други искания. Няма да соча други доказателства.
Моля за ход на делото по същество.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
Адвокат А.: Искам само да посоча, че законопроектът за изменение
и допълнение на ЗМСМА вече е факт, приет е от Народното събрание и
подлежи на обнародване в Държавен вестник. В ПЗР на този закон - §.4а, е
предвиден, че се прилага и по отношение на висящи производства за
установяване на конфликт на интереси. Поддържаме всичко изложено до
тук.
Жалбоподателят - Б.М.И.: Поддържам изложеното от процесуалния
ми представител.
Гл.ю.к.Н.: Това обстоятелство не ни беше известно. Това, което се
споделя от страната приемам като факт. Така приетият закон ще стане
факт три дни след обнародването му. Съобразно законодателното му
изменение, моля да постановите справедливо решение като съобразите
законодателните промени.
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с
решение в законоустановения едномесечен срок.
Протоколът написан в 14,20 часа в съдебно заседание.
Административен съдия:
Секретар:
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