
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин,15.09.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на петнадесети септември, 

две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НЕЛИ ДОНЧЕВА 

 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 134 по описа за 2020 год.  

докладвано от СЪДИЯ  ДОНЧЕВА 

На именното повикване в 14.30 часа се явиха: 

За жалбоподателя – Община Белоградчик, представлявана от Кмета 

Б. Н., уведомени по реда на чл.138, ал.2  от АПК, представител не се 

явява.  

За ответната по делото страна – Заместник министър на 

регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на 

управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. – Д. Н., 

уведомени по реда на чл.138, ал.2  от АПК,  представител не се явява. 

На 09.07.2020г. от ответната страна е постъпила /по пощата/ молба  

вх.№ 1372, ведно с заверено копие на Насоки за кандидатстване по 

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-5.001“Подкрепа за деинституционализация на грижите за 

деца“,  становище вх.№ 1428/14.07.2020г. от ответника, както и молба 

вх.№ 1446/15.07.2020г., ведно с приложен Доклад от проверка на място 

със становище към него, Протокол за измерване от 17.01.2020г. и 

Кореспонденция в ИСУН 2020 № BG16RFOP001-5.001-0016-

C01M036/14.02.2020г.  

Вещото лице – арх.Г.Д.А., редовно призована, не се явява. От 

същото е постъпила молба вх.№ 2093/11.09.2020г., за удължаване срока за 

изготвяне на назначената съдебно – техническа експертиза. 

  СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, за приемане 

на представените писмени доказателства от ответната страна с молбите от 

09.07.2020г. и от 15.072020г., за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ПРИЕМА Насоки за кандидатстване по процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-

5.001“Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ – общо 30 

листа; Доклад от проверка на място, л.191-л.210 по делото; становище към 

доклад от проверка на място,л.211-л.227 по делото; Протокол за измерване 



за установяване на реално доставено оборудване и/или обзавеждане, 

проверено при проверка на място от 17.01.2020г., л.228-л237; 

Кореспонденция в ИСУН 2020 № BG16RFOP001-5.001-0016-

C01M036/14.02.2020г. – 2 бр.писма рег.№№  850 и 851 от 14.02.2020г. на 

Кмета на Община Белоградчик до Д. Н.- зам.-министър на РРБ и 

Ръководител на УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г./л.187-л.190 по 

делото/.  

ПРИЛАГА молба вх.№ 1372/09.07.2020г., становище вх.№ 

1428/14.07.2020г./л.179-л.183 по делото/ и молба вх.№ 

1446/15.07.2020г./л.186 по делото/ от Зам.-министър на РРБ и Ръководител 

на УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.; молба вх.№ 

1695/28.07.2020г. от Община Белоградчик, чрез адвокат Стойнов с 

поставени въпроси към вещото лице, л.246; молба вх.№ 1844/06.08.2020г. 

от Община Белоградчик, чрез адвокат С., ведно с вносна бележка за внесен 

депозит за вещо лице, л.248-л.249; молба вх.№ 2093/11.09.2020г. от вещото 

лице арх.Г.А., за удължаване срока за изготвяне на експертизата. 

Предвид постъпилата от вещото лице молба, Съдът намира, че 

следва да даде възможност на същото да изготви заключение по 

допуснатата съдебно-техническа експертиза, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключение по 

допуснатата съдебно-техническа експертиза. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.10.2020г. от 14.15 часа, за 

която дата: жалбоподателя – Община Белоградчик, представлявана от 

Кмета Б. Н. и ответната по делото страна – Заместник министър на 

регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на 

управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. – Деница 

Николова, уведомени по реда на чл.138, ал.2  от АПК.  

Да се уведоми вещото лице Г.Д.А., за датата на насроченото съдебно 

заседание. 

Протоколът написан в 14.45 часа в съдебно заседание. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 

 
 


