ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 10.09.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен
състав в публично съдебно заседание на десети септември, две хиляди
и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА
при участието на секретаря Вержиния Кирилова
сложи за разглеждане адм. дело № 172 по описа за 2020 г.
докладвано от СЪДИЯ ПАНТАЛЕЕВА
На именното повикване в 14.15 часа, се явиха:
Вместо жалбоподателя - Църква „Свето Възнесение Господне“с.Куделин, редовно призовани, се явява адвокат Л. И., с пълномощно от
днес.
За ответната страна – Изпълнителен директор на Държавен фонд
“Земеделие“ – гр.София, редовно призовани, се явява старши ю.к.Й., с
пълномощно от днес.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО
Адв.И.: Моля да се даде ход на делото.
Ст.ю.к.Й.: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на
делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.
Делото е образувано по молба с приложено копие на подадена
жалба от Църква „Свето Възнесение Господне“- с.Куделин против
Решение № 05/07/6/0/00164/3/01/04/01 за отказ за изплащане на
финансова помощ на Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“.
Адв.И.: Поддържам жалбата и направените със същата
доказателствени искания.
Ст.ю.к.Й.:
Оспорвам
жалбата.
Моля
да
приемете
административната преписка, заедно с приложените към нея писмени
доказателства. Във връзка с определение на съда представям и моля да
приемете заверено копие на договор № 05/07/6/0/00164 от 15.05.2017г.
сключен между Църква „Свето Възнесение Господне“- с.Куделин и
ДФ“Земеделие“, както и докладна записка на директор на Дирекция
„Противодействие на измамите” от 15.01.2020г., ведно с трудов договор
№ 58 от 30.11.2005г., трудов договор 24/08.11.2004г., трудов договор №
488/23.02.2015г., договор за строително-монтажни работи от
09.08.2017г., пълномощно от 02.01.2018г., представени по ел.поща на
18.12.2019г., както и сигнал изх.№ 01-1101/93 от 31.01.2020г. от
ДФ“Земеделие“ до ВКП, писмо от ВКП до ОП – Монтана вх.№ 011101/93 от 18.03.2020г., както и писмо вх.№ 01-1101/93 от 23.03.2020г.

от ОП - Монтана до ДФ“Земеделие“ за образуване на досъдебно
производство.
Адв.И.: Моля да ми бъде предоставена възможност за запознаване
с представените писмени доказателства.
Ст.ю.к.Й.: Заявявам, че предмет на делото не е фактическото
изпълнение на инвестицията и не е по отношение на извършените
дейности, а се свежда до неизпълнение на особени законови изисквания,
каквото е изискването да бъде удостоверено реалното извършване на
разходите по проекта. Видно от представените писмени доказателства
изпълнителят внася по сметка на църквата гаранция за добро
изпълнение и в рамките на няколко дни има внасяне и връщане на суми,
като се твърди, че тези суми са внесени от изпълнителя като гаранция за
добро изпълнение и в същия ден църквата ги връща с основание
плащане на договора за извършени СМР.
Във връзка със сключения договор между „Вийом” ЕООД и
„Мастер-ВД” ЕООД, моля да основание чл.192 от ГПК, във вр.с чл.144
от ГПК да задължите „Вийом” ЕООД да представи заверено копие от
договор за СМР от 09.08.2017г., ведно с приложенията към него. В
административната преписка е представен само договора, а не и
приложенията, за да може да се види какви са договорените дейности.
Това е договорът, който е представен и сега.
Адв.И.: С оглед уточняването на спорните обстоятелства, моля
експертизата да бъде единствено оценителска със задача да установи
единствено пазарната стойност на извършените СМР към момента на
извършването им. Не поддържаме искането си за двама свидетели за
установяване на извършването на СМР, но поддържаме искането си за
свидетел относно установяване на датата на подписване на анекса.
Относно направеното искане на ответната страна да се представи
сключения договор между „Вийом” ЕООД и „Мастер-ВД” ЕООД, моля
да оставите същото без уважение, тъй като бенефициентът – църквата,
не би могла да контролира в какви взаимоотношения при изпълнението
на договора влиза изпълнителят, нито да му наложи изискванията за
доставчик на материалите и за наемането на подизпълнител на СМР.
Също така тези взаимоотношения - вторични между изпълнителя и
подизпълнителя, нямат никакво отношение към избора на бенефициента
– моят доверител, за подпомагане.
Ст.ю.к.Й.: По отношение на направеното искане за назначаване на
оценителска експертиза, моля да ми бъде предоставен допълнителен
срок, в който да взема отношение по направените искания и евентуално
да формулирам въпроси към вещото лице.
Съдът намира, че следва да приеме административната преписка
в нейната цялост, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА представената административна преписка, както следва:
Решение № 05/07/6/0/00164/3/01/04/01 за отказ за изплащане на
финансова помощ на Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“ –
л.23-л.31; известие за доставяне с дата на получаване 23.04.2020г. – л.32;

Заявка за плащане подмярка 7.6 Програма за развитие на селските
райони (2014-2020г.) – л.33-л.47; формуляр за наблюдение изпълнението
на дейностите по проекта по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“ – л.48; Регистър Булстат – 2 броя–
л.49-л.50; удостоверение за представителна власт на Видинска Света
Митрополия № ОР-140/08.08.2019г. – л.51; декларация на Антон
Руменов Маноилов – Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.1 и 2 – л.52-л.54;
декларация на М.В.М. – Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.1 и 2 – л. 55л.57; декларация на Милева Ванкова Дикова – Приложение № 2 към
чл.7, ал.3, т.1 и 2 – л.58-л.60; декларация на Цветелин Бориславов
Ангелов – Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.1 и 2 – л.61-л.63;
декларация на Стоян Тодоров И. – Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.1 и
2 – л.64-л.66; декларация на Павлинка Витанова Каменова –
Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.1 и 2 – л.67-л.69; декларация на
М.В.М. – л.70; декларация за липса или наличие на двойно финансиране
по проекта на М.В.М. – л.71; декларация за получени държавни помощи
за съответната година на М.В.М. – л.72; пълномощно на Видинска Света
Митрополия /нотариално заверено/ - л.73-л.74; удостоверение за
разкрити сметки на клиент на Тексим Банк АД – л.75; служебна бележка
с дата 07.08.2019г. – л.76; справка за имуществото на местно поделение
на БПЦ – л.77; Справка за недвижимо имущество с пряка богослужебна
употреба – л.78; Договор за строително-монтажни работи с дата
19.05.2020г. и Приложение 1 към договора – л.79-л.89; Анекс към
договор за строително-монтажни работи – л.90; Приложение 1 /в сила от
27.09.2016г./ към договор за СМР от 19.05.2016г. – Количественостойностна сметка – л.91-л.95; Анекс № 2 към договор за строителномонтажни работи от 19.05.2020г. – л.96; Количествено-стойностна
сметка – л.97-л.104; 2 бр.фактури – л.105; платежно нареждане – л.106;
извлечение по сметка 14-14 – л.107-л.108; платежно нареждане – л.109;
извлечение по сметка 15-15 – л.110-л.111; платежно нареждане – л.112;
извлечение по сметка 16-16 – л.113-л.114; платежно нареждане – 2 бр.л.115-л.116; извлечение по сметка 17-17 – л.117-л.118; платежно
нареждане – л.119; извлечение по сметка 17-17 – л.120 --л.121; платежно
нареждане - л.122; извлечение по сметка 18-18 – л.123-л.124; платежно
нареждане – л.125; извлечение по сметка 19-19 – л.126-л.127; платежно
нареждане – 2 бр. -л.128-л.129; извлечение по сметка 20-20 – л.130л.133; Приемо-предавателен протокол /Проект Обр.Акт № 19 с дата
05.08.2019г. – л.134-л.141; декларация на Владимир Йотов Йотов –
л.142; застрахователна полица за застраховка „Имущество за малък и
среден бизнес“ – л.143; Добавък № 1 към полица №
0870190350003601/08.08.2019г. „Имущество за малък и среден бизнес“л.144; разписка № 1001900516324 – л.145; Протокол за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво – л.146л.147; Акт за установяване на състоянието на строежа при спиране на
строителството с дата 10.11.2018г. – л.148-л.149; Акт за установяване на
състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за

всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл.7, ал.3, т.10
други случаи с дата 04.02.2019г. - л.150; Констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа /част, етап от него/ с
дата 15.05.2019г. – л.151-л.158; Становище на органа по контрол на
Видинска митрополия за съответствие на извършена инвестиция по
мярка 7.6 на ПРСР 2014-2020г. изх.№ ПР-14/08.08.2019г. – л.159;
декларация към заявка за плащане на М.В.М. – л.160; Искане от Църква
„Свето Възнесение Господне“ до Началника на ДНСК-София – л.161;
Молба от Църква „Свето Възнесение Господне“ до Министъра на
културата с дата 15.05.2019г. – л.161; Договор за консултански услуги с
дата 18.05.2016г. – л.163-л.165; Анекс към Договор за консултански
услуги с дата 16.05.2017г.- л.166; фактура № 27/09.08.2019г. – л.167;
платежно нареждане – л.168; извлечение по сметка 21-21 – л.169-л.170;
Приемо-предавателен протокол № 1 към Договор за консултански
услуги от 18.05.2016г. – л.171; Приемо-предавателен протокол № 2 към
Договор за консултански услуги от 18.05.2016г. – л.172; Договор за
проектиране от 18.05.2016г. – л.173-л.177; фактура № 36/08.08.2019г.
/оригинал/ - л.178; платежно нареждане – л.179; извлечение по сметка
20-20 – л.180-л.181; Приемо-предавателен протокол с дата 15.05.2019г. –
л.182; Приемо-предавателен протокол с дата 31.05.2016г. – л.183;
Договор от 18.05.2016г. – л.184-л.186; фактура № 440/08.08.2019г.
/оригинал/ - л.187; платежно нареждане – л.188; извлечение по сметка
20-20 –л.189-л.190; Приемо-предавателен протокол с дата 08.08.2019г. –
л.191;Фирмено досие – Булстат – 31.05.2011г. – л.192-л.193; Справка
свързани субекти и други връзки с Църква „Свето Възнесение Господне“
Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) Булстат 105590171 – л.194; ИСАК –
Регистър – 6 бр. - л.195-л.202; Регистър сигнали за нередности – 2 бр. –
л.203-л.204; Регистрация на резултати от запитване в регистър ЛВ –
л.205-л.206; информационна система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на ЕС в България – л.207; ИСУН 2020
Бенефициенти – л.208-л.210; Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ –
2 бр.– л.211-л.213; Данни за фирмата – л.214-л.215; фирмено досие –
21.07.2009г. – л.2016; Справка свързани субекти и други връзки с
„Вийом“ ЕООД – л.217-л.218; електронно свидетелство за съдимост на
М.В.М. – л.219; електронно свидетелство за съдимост на Цветелин
Бориславов Ангелов – л.220; електронно свидетелство за съдимост на
Милева Ванкова Дикова – л.221; електронно свидетелство за съдимост
на Стоян Тодоров И. – л.222; справка за наличие или липса на
просрочени задължения – л.223; Търговски регистър и регистър на
ЮЛНЦ – 3 бр.- л.224-л.226; фирмено досие – 03.06.2014г. – л.227;
Справка свързани субекти и други връзки с „Мастер 6“ ЕООД – л.228;
Европейска комисия – л.229; Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ –
3 бр. – л.230-л.232; Европейска комисия – л.233; Справка свързани
субекти и други връзки с „Маркит 2003“ ЕООД – л.234; Търговски
регистър и регистър на ЮЛНЦ – 3 бр. – л.235-л.237; Справка свързани
субекти и други връзки с „Артстрой – Николов, Синове и с-ие“ – л.238л.239; Електронни услуги на НАП – л.240; Инициативна вътрешна

преписка – л.241; Докладна записка от Албена Пиналска – директор
дирекция „ОППМРСР“ до Калоян Костадинов - директор Дирекция
„ДПМРСР“ ДФЗ – л.242-243; междинен вътрешен документ – л.244;
Докладна записка от Калоян Костадинов - директор Дирекция
„ДПМРСР“ до Албена Пиналска – директор дирекция „ОППМРСР“ –
л.245-л.246; Уведомително писмо за отстраняване на нередовности №
05/07/6/0/00164/3/01/02/01 до М.В.М. – представител на Църква „Свето
Възнесение Господне“ с.Куделин, общ.Брегово, обл.Видин Вх.№ 012600/5328/11.09.2019г. – л.247-л.248; междинен входящ документ –
л.249; придружително писмо от Църква „Свето Възнесение Господне“
с.Куделин до ДФЗ-София вх.№ 01-2600/5328/18.10.2019г. – л.250;
разрешение за ползване на ДНСК № СТ-05-1244/16.10.2019г. – л.251;
Списък на изпълнените заявки от дирекция „Технически инспекторат“ –
л.252; Протокол за обработено ДОС
– л.253; Заповед
3907707/22.08.2019г. за извършване на проверка на място – 2 бр. – л.254л.255; Доклад от проверка на място – л.256-л.294; Становище от
проектант инж.Христо Йонов Робовянски – част електро на обект
„Свето Възнесение Господне“ в с.Куделин – л.295; Пояснение относно
несъответствие в квадратурата на двора на Църква „Свето Възнесение
Господне“ в с.Куделин – л.296; справка за актуално състояние – л.297;
Заявка: 390707 – Работен лист – покривни работи; Работен лист-фасадни
работи; Работен лист – интериорни работи; Работен лист-вертикална
планировка; Работен лист - други – л.298-л.303; Опис на приложените
към досието документи, взети при проверка на място – л.304-л.307;
Докладна записка от Илона Богомилова Борисова – началник отдел
„РТИ“ на ОД на ДФЗ-гр.Монтана изх.№ 05-2-122/160/09.09.2019г. –
л.308-л.310; Списък на заявките към отдел „Регионален технически
инспекторат“-л.311;
Уведомително
писмо
изх.
№01122/160/185/09.09.2019г. – л.312; Придружително писмо от Църква
„Свето Възнесение Господне“ в с.Куделин до ДФЗ вх.№ 012600/5328/01.10.2019г. – л.313; Обяснителна записка от Църква „Свето
Възнесение Господне“ в с.Куделин – л.314; Анекс I от 18.07.2019г. към
Договор № 05/07/6/0/00164 от 15.05.2017г. за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ – л.315; Справка за имуществото на местно поделение
на БПЦ – л.316; Справка за недвижимо имущество с пряка
богослужебна употреба - л.317; Удостоверение за наличие или липса на
задължения Изх.№ 55030000071/26.09.2019г. – л.318; свидетелство за
съдимост на М.В.М. – л.319; свидетелство за съдимост на Цветелин
Бориславов Ангелов – л.320; Анекс № 3 към договор за строителномонтажни работи от 19.05.2016г. – л.321; Декларация на Владимир
Йотов Йотов – л.322; Извлечение по сметка – л.323; Приемопредавателен протокол /Проект Обр.Акт № 19 с дата 05.08.2019г. –
л.324-л.331; Анекс към договор за строителен надзор с дата 16.05.2017г.
– л.332; Протокол за установяване на годността за ползване на строежа –
л.333 – л.345; Докладна записка от Албена Пиналска – директор
дирекция „ОППМРСР“ до Васил Грудев – изп.директор на ДФЗ вх.№
03-0416/4863/08.10.2019г. – л.346-л.348; Междинен вътрешен документ

№03-0416/4863#2/5.01.2020г. – л.350; Докладна записка от Димитър
Дирмитров - директор на дирекция „Противодействие на измамите“ до
Васил Грудев – изп.директор на ДФЗ вх.№ 03-0416/4863+2/15.01.2020г.
– л.351 – л.359 по делото.
ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени
доказателства, както следва: заверено копие на договор №
05/07/6/0/00164 от 15.05.2017г., сключен между Църква „Свето
Възнесение Господне“- с.Куделин и ДФ“Земеделие“, както и докладна
записка на директор на Дирекция „Противодействие на измамите” от
15.01.2020г., ведно с трудов договор № 58 от 30.11.2005г., трудов
договор 24/08.11.2004г., трудов договор № 488/23.02.2015г., договор за
строително-монтажни работи от 09.08.2017г., пълномощно от
02.01.2018г., представени по ел.поща на 18.12.2019г., както и сигнал
изх.№ 01-1101/93 от 31.01.2020г. от ДФ“Земеделие“ до ВКП, писмо от
ВКП до ОП – Монтана вх.№ 01-1101/93 от 18.03.2020г., както и писмо
вх.№ 01-1101/93 от 23.03.2020г. от ОП - Монтана до ДФ“Земеделие“ за
образуване на досъдебно производство.
Съдът намира, че следва да бъде допусната поисканата
оценителска експертиза със задача така, както е посочена по-горе от
процесуалния представител на жалбоподателя, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА оценителска експертиза със задача: Да даде
заключение за пазарната стойност на извършените СМР на обекта към
момента на извършването им, при депозит в размер на 300 лв., вносими
в 7-дневен срок от днес, която следва да бъде изпълнена след
запознаване с материалите по делото и оглед на място.
ДАВА възможност на ответната страна в 7-дневен срок от днес да
вземе становище и евентуално да формулира допълнителни въпроси към
вещото лице.
Съдът намира, че следва да бъде уважено искането за представяне
на посочения договор с приложенията към него относно договорените
дейности, но съобразно чл.192, ал.1 от ГПК, във вр.с чл.144 от АПК за
искането следва да бъде депозирана писмена молба по делото с препис
за третото лице, поради което Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
УКАЗВА на ответната страна да представи писмена молба до
третото лице в 3-дневен срок от днес.
Във връзка с искането за допускане на свидетел за установяване
на датата на сключване на Анекс № 3 с посочена дата 31.04.2018г. Съдът
намира, че с оглед разпоредбата на чл.164, ал.1, т.6 от ГПК свидетелски
показания могат да бъдат допуснати само при изрично съгласие на
ответната страна.
Ст.ю.к.Й.: Не мога към настоящия момент да взема становище по
това искане. Моля да ми бъде предоставен срок за вземане на това
становище.
Във връзка с изявлението на ответника Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответната страна в 3-дневен срок да
вземе становище за установяване на действителната дата на сключване
на Анекс № 3.
Адв.И.: Моля да ми бъде изпратен препис от протокола на
предоставения и-мейл.
ОТЛАГА делото и го насрочва за 22.10.2020г. в 14:30 часа, за
която дата страните уведомени.
Вещото лице ще бъде определено поименно въз основа на
списъка след внасяне на депозита и уточняване на допълнителната
задача от ответника.
Делото да се докладва при изпълнение на указанията от страна на
ответника, както и при внасяне на депозита за определяне на вещото
лице от списъка на вещите лица и за произнасяне по искането за
свидетел и евентуално поставяне на допълнителни задачи на вещото
лице.
Протоколът написан в 15.00 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

