ПРОТОКОЛ
гр. Видин,11.08.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на единадесети август,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 56 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ ГЕНАДИЕВА
На именното повикване в 14,00 часа се явиха:
За жалбоподателя – Община Видин, представлявана от кмета на
Община Видин – д-р Ц. Ц., редовно призован, представител не се явява.
За ответната по делото страна – Заместник министър на
регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на
управляващия орган на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020г. – Д. Н., редовно призован, се явява
адвокат Ц. С. от АК - Враца, с пълномощно от по-рано.
В изпълнение на Определение от з.з. № 272/30.06.2020г. от адвокат
Стоев – пълномощник на ответната страна, е постъпила молба вх.№
1454/15.07.2020г., ведно с приложени доказателства, част от
административната преписка.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат С.: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Адвокат С.: Моля да приемете представените от нас с писмото от
15.07.2020г. доказателства, част от административната преписка. Други
доказателства няма да соча, нямам други доказателствени искания.
Съдът намира, че следва да приеме приложените с писмото от
15.07.2020г.
от
ответника
писмени
доказателства,
част
от
административната преписка, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА Ценово предложение - образец 7.2, за участие в открита
процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Строителни и монтажни работи по проект “Подобряване на състоянието
на
образователната
инфраструктура
в
гр.Видин“,
процедура
BG16RFOP001-1.010-Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020- Видин“ на ОПРР 2014-2020, за

обособена позиция № 1 от „***“ЕООД – гр.Видин – 80 листа; Ценово
предложение - образец 7.2 за участие в открита процедура по ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителни и монтажни
работи по проект “Подобряване на състоянието на образователната
инфраструктура в гр.Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010-Изпълнение
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020Видин“ на ОПРР 2014-2020, за обособена позиция № 2 от „***“ООД –
гр.София – 64 листа.
ПРИЛАГА молба вх.№ 1454/15.07.2020г. от адвокат Стоев –
пълномощник на ответната страна.
Адвокат С.: 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 С.: Както по-рано вече съм заявил, поддържам позицията
си, изразена в хода по същество в предходното съдебно заседание относно
факта, че обжалвания акт е правилен и законосъобразен и моля да го
потвърдите. Моля да присъдите на довереника ми сторените съдебни
деловодни разноски в настоящото производство, списък за което съгласно
АПК и ГПК съм представил, ведно с доказателства за реалното им
извършване от довереника ми.
Ще Ви моля да ми бъде дадена възможност да представя
допълнителни писмени бележки във връзка с коментираните
допълнително писмени доказателства, които сме представили в срок. Още
веднъж, моля да отхвърлите подадената от Община Видин жалба, да
оставите в сила обжалваното решение и присъдите на довереника ми
сторените в настоящата инстанция съдебни деловодни разноски.
Моля за подходящ срок за представяне на допълнителни писмени
бележки, в които да развия подробни съображения относно правилността
и законосъобразността на обжалвания административен акт.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА 7 – дневен срок от днес за представяне на писмени бележки
на ответната стана.
Съдът счете делото за изяснено и обяви, ще се произнесе с решение
в законоустановения едномесечен срок.
Протоколът написан в 14,15 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

