ПРОТОКОЛ
Гр. Видин, 03.08.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, в публично съдебно
заседание на трети август, две хиляди и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ
при участието на секретаря Валерия Шутилова и прокурора…………….....
сложи за разглеждане адм. дело № 199 по описа за 2020 г. докладвано от
СЪДИЯ Борис БОРИСОВ
На именното повикване в 13.30 часа се явиха:
Жалбоподателят – В.П.А. призован чрез пълн. К.Л.П. , не се явява,
не се представлява.
С вх. № 1749/30.07.2020 г. по ел. поща е депозирана молба от
В.П.А. – жалбоподател, с която моли делото да бъде прекратено, поради
оттегляне на жалбата. .
За ответната страна – Министерски съвет на Република България,
редовно призовани, не се явява представител.
С вх. № 1745/29.07.2020 г. по ел. поща е депозирана молба от МС на
РБ чрез Ирина Георгиева ведно с пълномощно, с която се иска
предоставяне на експертиза – 4 л.
С вх. № 1767/31.07.2020 г. по делото е депозирана молба от МС на
РБ чрез Ирина Георгиева за предоставяне на експертиза.
За заинтересованата страна - Министър на регионалното развитие и
благоустройството, редовно призовани,не се явява представител.
С вх. № 1716/28.07.2020 г. по ел. поща е постъпила молба от МРРБ,
ведно с пълномощно на Стефи Бедникова, с която оспорват жалбата като
неоснователна и недоказана и представят доказателства както следва:
писмо с изх. № 90-03-590/24.06.2020 г., извадка от интернет страница на
МРРБ с обявление за започнала процедура, извадки от в-к 24 часа, в-к
България днес, в-к Труд, молят за предоставяне на експертиза. - общо 33
л. Същите доказателства са получени по поща с вх. № 1731/29.07.2020 г. –
общо 9 л
За заинтересованата страна - Министър на финансите, редовно
призовани, не се явява представител.
С вх. № 1774/31.07.2020 г. е постъпило становище от К. Ананиев
чрез юрк. Вероника Иванова, ведно с пълномощно № П- 49/28.07.2020 г. с
препис за жалбоподателя.

За заинтересованата страна Агенция "Пътна инфраструктура",
редовно призовани, се явява гл.ю.к.Пламка Радославова, с пълномощно от
по- рано.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Гл. юрк. Радославова – Моля да не се дава ход на делото с оглед
оттеглянето на жалбата. Моля да ми бъде присъдено юрк. Възнаграждение.
Производството по делото е по реда на чл. 145 - 178 от
Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 38 от
Закона за държавната собственост (ЗДС).
Делото е образувано по жалба на В.П.А. *** със съдебен адрес ***
против решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република
България , в частта относно определеното му обезщетение за отчуждена
части от поземлени имоти с идентификатори № 24061.30.102.,
24061.107.73. 24061.118.78., 24061.121.82., 24061.121.105., 24061.127.44.,
24061.128.20., и 24061.128.21. в землището на Дунавци , обл. Видин
индивидуализирани
в
жалбата.
Съдът установи: Видно от молба вх. № 1749/30,07,2020 г.
жалбоподателя А. оттегля жалбата си. 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, за което
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
На осн. Чл. 159, т. 8 АПК
ДОПУСКА оттегляне на жалбата подадена от жалбоподателя В.П.А.,
против МС на РБ във връзка с Решение № 410/19.06.2020 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №
199/2020 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 – В.П.А., 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" от днес.
Протоколът написан в 13,45 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

