
П Р О Т О К О Л 
        Гр. Видин, 28.09.2020 г. 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен 

състав в публично съдебно заседание на двадесет и осми септември, две 

хиляди и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА 

 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова сложи за разглеждане 

адм. дело № 233 по описа за 2020г., докладвано от СЪДИЯ  

ПАНТАЛЕЕВА 

          На именното повикване в 13:30 часа се явиха: 

                      За жалбоподателя – „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ със седалище 

и адрес на управление гр.Пловдив, представлявано от С.Р.К., 

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

представител.  

                      За ответната страна – Министерски съвет на Република 

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

представител.  

                      По ел.поща на съда е постъпило становище вх.№ 

2236/28.09.2020г., с която изразяват становище по хода на делото и 

съществото на правния спор. Приложено е пълномощно за 

процесуално представителство. 

О                 За заинтересованата страна – Министър на регионалното 

развитие и благоустройството, уведомени по реда на чл.138, ал.2 

от АПК, не се явява представител. 

                      За заинтересованата страна - Министър на финансите, 

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

представител. 

          За заинтересованата страна - Агенция "Пътна инфраструктура", 

уведомени в предходното съдебно заседание, се явява главен ю.к.П.Р., с 

пълномощно от по-рано. 

          Вещото лице И.И.Ц., редовно призована, налице. Същата е 

депозирала заключение по назначената съдебно –техническа експертиза с 

вх.2234/28.09.2020г. 

          СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

          Гл.ю.к.Р.: Предоставям на съда. 

          Съдът констатира, че заключението на вещото лице, депозирано на 

28.09.2020г. не е изпратено на жалбоподателя на посочения и-мейл, за 

което същите са депозирали изрична молба. 

                     С оглед обстоятелството, че заключението е постъпило в деня 

на съдебното заседание и изрично изявеното желание на 

жалбоподателя да се запознае със същото на предоставения и-мейл 

съдът намира, че следва да бъде предоставена възможност на 



жалбоподателя да се запознае с депозираното заключение. 

         Предвид на горното делото следва да бъде отложено за нова дата, 

поради което 

          Съдът            ОПРЕДЕЛИ: 

          НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

                     ОТЛАГА същото и го насрочва за 30.09.2020г. в 10.15 часа, за 

която дата страните са уведомени както следва: жалбоподателят - 

„АГРО ФИНАНС“АДСИЦ гр.Пловдив, уведомени по реда на 

чл.138, ал.2 от АПК, ответната страна – Министерски съвет на 

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

заинтересованите страни – Министър на регионалното развитие и 

благоустройството и Министър на финансите, уведомени по реда 

на чл.138, ал.2 от АПК, заинтересованата страна - Агенция "Пътна 

инфраструктура", уведомени чрез главен ю.к.П.Р. и вещото лице 

И.И.Ц., уведомена в днешното съдебно заседание. 

           Да се изпрати заключението на предоставения и-мейл на 

жалбоподателя за запознаване със същото. 

          Протоколът написан в 13.40 часа в съдебно заседание.  

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                               СЕКРЕТАР:  

 
 


