
 

П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 12.08.2020г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен 

състав в публично съдебно заседание на дванадесети август, 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 14.00 часа, се явиха: 

           Вместо жалбоподателя - Народно читалище “Развитие-1897г.“-

гр.Брегово, представлявано от Н.Й.В., уведомени в предходното съдебно 

заседание, 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, налице. 

От същия е постъпила молба вх.№ 1816/04.08.2020г., с която моли 

делото да бъде отложено за друга дата, поради невъзможност за 

изготвяне на заключението в срок. 

Вещото лице В.П.Н., редовно призован, налице. 

От същия е постъпила молба вх.№ 1873/07.08.2020г., с която моли 

делото да се отложи за друга дата, поради невъзможност за изготвяне на 

заключението в срок. 

          СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

         Адвокат Д.: С оглед неизготвяне на експертизата, моля да не се 

дава ход на делото, тъй като няма да сочим други доказателства на 

този етап.  

          Вещото лице Р.К.: Моля да ни се даде по-дълъг срок за изготвяне 

на заключението, тъй като няма да можем да изготвим заключението в 

първата половина на месец септември. 

         Съдът намира, че с оглед неизготвяне на експертизата и липса на 

искане за събиране на доказателства ход на делото не следва да бъде 

даден, за което 

                                     ОПРЕДЕЛИ: 

          НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

          ОТЛАГА делото и го насрочва за 17.09.2020  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. Вещите лица уведомени в 



днешното съдебно заседание. 

          Протоколът написан в 14:10 часа в съдебно заседание.  

 

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: 
 

 

 

 
 


