ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 30.09.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на тридесети септември,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 213 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ ДОНЧЕВА
На именното повикване в 14.25 часа се явиха:
Вместо жалбоподателя – Н.З.М. ***, редовно призован чрез
адвокат Н.Й., се явява адвокат Й., с пълномощно от по-рано.
За ответната страна – Зам.-изпълнителния директор на ДФ
„Земеделие“, редовно призован, се явява ст.ю.к.Н.Й., с пълномощно
от по-рано.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат Й.: Моля да не се дава ход на делото, тъй като
представителят на ответника ме уведоми, че по повод обжалвания
индивидуален административен акт има издадена заповед на
Министъра на земеделието, храните и горите, която заповед все още
не е връчена на моя доверител и моля да ни предоставите възможност
да се запознаем с този акт, тъй като има пряко отношение към
предмета на настоящия спор.
Ст.ю.к.Й.: Моля да не давате ход на делото. Уведомена съм за
въпросната заповед, ще я представя на Съда и не възразявам да се даде
възможност на жалбоподателя да се запознае с нея. Имам възможност
в днешното съдено заседание да връча препис от посочената заповед
на жалбоподателя при желание от тяхна страна. За прецизност само
искам да посоча, че знакът „Х” пред РД означава обстоятелството, че
заповедта е издадена с електронен подпис.
Адвокат Й.: Не възразявам да ми се връчи посочената заповед,
наясно съм, че от днес ще ни тече срока за обжалване на същата.
Предвид становищата на страните, Съдът намира, че следва да
приеме представената заповед и да се даде възможност на
жалбоподателя да се запознае със същата, с оглед прякото отношение
към предмета на настоящия правен спор.
Воден от горното, Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
1

ПРИЕМА Заповед X № РД20-45/24.08.2020г. на Министъра на
земеделието, храните и горите и писмо вх.№ 01-6500/1589 от
26.08.2020г. на Заместник – министър на земеделието, храните и
горите до Изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“.
ДАВА възможност на жалбоподателя да се запознае със същата
и да вземе становище по нея в следващото съдебно заседание.
ОТЛАГА и насрочва делото за 28.10.2020г. от 15.15 часа, за
която дата: жалбоподателя – Н.З.М. ***, уведомен в днешното
съдебно заседание, чрез адвокат Н.Й. и ответната страна – Зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, уведомен в днешното
съдебно заседание чрез процесуалния си представител – ст.ю.к.Й..
Протоколът написан в 14.40 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
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