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

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на двадесет и осми септември,  

две хиляди и двадесета година  

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА 

 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора:                                                            сложи за разглеждане 

адм. дело № 221 по описа за 2020 год.  

докладвано от                        СЪДИЯ  ДОНЧЕВА 

На именното повикване в 14.30 часа се явиха: 

За жалбоподателя – „***― ООД гр.София, представлявано от 

управителя Д. С.З., редовно призован, се явява адвокат М.М. ***, с 

пълномощно от по-рано. 

От адвокат М. – пълномощник на жалбоподателя, е постъпило 

становище вх.№ 2192/23.09.2020г. за спиране на производството по 

делото по взаимно съгласие на страните на основание чл.229, ал.1, т.1 

от ГПК във връзка с чл.144 АПК. Препис от становището е изпратено 

на страните. 

За ответната страна – Министерски съвет на Република 

България, редовно призовани, представител не се явява.  

От МС на РБ, чрез М.Б. - И. – процесуален представител е 

постъпило становище вх.№2239/28.09.2020г. във връзка със 

становището от жалбоподателя, с което молят делото да бъде 

отложено, поради необходимостта от време за изясняване на 

обстоятелствата и получаване на становища от компетентните 

ведомства по Раздел трети ―Обезщетение при отчуждаване на 

земеделски земи и горски територии― от Глава трета ―Принудително 

отчуждаване на имоти-частна собственост, за държавни нужди― от 

ЗДС.  

За заинтересованата страна - Министър на регионалното 

развитие и благоустройството, редовно призован, представител не се 

явява.  От същите не е постъпило съгласие в дадения от Съда срок по 

направеното искане за спиране на делото. 

        За заинтересованата страна - Министър на финансите, редовно 

призован, представител не се явява.  

Постъпило е становище вх.№ 2205/24.09.2020г. от К. А. – 

министър на финансите, представляван по пълномощие от ю.к.В. И., 

с приложено пълномощно, с което излагат съображения по 
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постъпилата жалба, както и уведомяват Съда, че до настоящия 

момент – 24.09.2020г., не са уведомявани от МС на Р България или от 

жалб.„***― за водени преговори в изложения от жалбоподателя 

смисъл. Прави се искане за отхвърляне на жалбата, като 

неоснователна и недоказана. 

За заинтересованата страна - Агенция "Пътна инфраструктура" – 

гр.София, редовно призовани, се явява гл.ю.к.П.Р., с пълномощно от 

днес. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат М.: Няма пречки, моля да дадете ход на делото. 

  Гл.ю.к.Р.: 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. 

Производството по делото е по реда на чл. 145 - 178 от 

Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 38 от 

Закона за държавната собственост (ЗДС). 

Образувано е по жалба на  „***― ООД гр.София, срещу 

Решение № 540/31.07.2020г. на Министерския съвет на Република 

България за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна 

нужда за изграждане на обект „Модернизация на участък от път I-1 

(E79) „Видин-Ботевград―, участък от км 3+757 до км 61+750 

(километраж по съществуващ път I-1) = 58+128.47 (километраж по 

проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750 , на 

територията на общините Макреш, Димово, Ружинци, област Видин, 

в частта с която са отчуждени имоти и части от имоти, собственост на 

жалбоподателя. 

Адвокат М.: Поддържам подадената жалба. Запознат съм с 

административната преписка и не възразявам да бъде приета. 

Поддържам и становището си за спиране на производството по 

делото, евентуално с оглед изразеното становище от ответника също 

сме съгласни делото да бъде отложено, като се даде поне двуседмичен 

срок, тъй като действително, доколкото ми е известно има постигнато 

съгласие, включително вече са определени и имотите, които да бъдат 

предоставени частично, като обезщетение, но това изисква 

изпълнение на съответни процедури по ЗДС, които отнемат време.  

Използвам възможността с оглед процесуални срокове имам 

доказателствено искане за назначаване на съдебно-оценителна 

експертиза, по което ще помоля да отложите произнасянето си, тъй 

като установихме нарушение на закона според нас, а именно: 

нарушение на разпоредбата на чл.34, ал.2, т.3 от закона и оценка, 
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която не е изготвена три месеца преди подаване на мотивирано искане 

от Агенция―ПИ― за отчуждаване на имотите. Искането за отчуждаване 

е подадено на 09.07.2020г., оценката, която се съдържа в 

административна преписка е с дата на изготвяне май месец 2020г., но 

периодът, в който са взети предвид сделките е 19.11.2019г. – 12 

месеца назад, което според нас е нарушение, тъй като противоречи на 

тази разпоредба, т.е. не е спазен този срок, в който се извършва 

оценката спрямо датата на подаване на искането за  отчуждаване. 

Гл.ю.к.Р.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете доказателствата 

по делото. Представям и моля да приемете становище на А―ПИ―, 

изпратено до МРРБ, както и известие за доставяне на уведомителните 

писма до собственика на имота, с копие от същите. Моля да отложите 

делото, предвид произнасянето на компетентните органи и всички 

заинтересовани страни в производството. Моля да не приемате 

спиране, а само отлагане. Моля да не приемате направено искане от 

жалбоподателя за назначаване на съдебно-оценителна експертиза за 

нов период от 09.03.2020г. В конкретния случай има момент, в който 

А―ПИ― е дала искането на оценителската фирма в 12-месечния срок. 

Съдът намира, че следва да приеме административната 

преписка, както и представените в днешното с.з от процесуалния 

представител на А―ПИ― доказателства, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

 ПРИЕМА Решение № 540/31.07.2020г. на Министерски съвет 

на Република България, л.6-л.7; извадка на Имоти – частна 

собственост, засягащи се от Обект „Модернизация на участък от път 

I-1 (E79) „Видин-Ботевград―, участък от км 3+757 до км 61+750 

(километраж по съществуващ път I-1) = 58+128.47 (километраж по 

проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750, на 

територията на общините Макреш, Димово, Ружинци, област Видин,  

л.8-л.40; препис от Решение № 540/31.07.2020г. на Министерски 

съвет на Република България, л.41-л.42; извадка на Имоти – частна 

собственост, засягащи се от Обект „Модернизация на участък от път 

I-1 (E79) „Видин-Ботевград―, участък от км 3+757 до км 61+750 

(километраж по съществуващ път I-1) = 58+128.47 (километраж по 

проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750, на 

територията на общините Макреш, Димово, Ружинци, област Видин,  

л.43-л.75; молба от 24.07.2019г. от Д. С. З. – управител на „****―ООД 

до МРРБ, л.76; писмо изх.№ 04-05-44/29.07.2019г. на А―ПИ― до 

МЗХГ, л.77-л.78; молба № 53-00-1096/05.02.2020г. от Д. С.З. – 

управител на „***―ООД до МРРБ, л.79; молба рег.№ 70-5935 от 

05.12.2019г. от Д.С. З. – управител на „***―ООД до МЗ, л.80 –л.81; 

молба № 70-00-84 от 05.02.2020г. от Д. С. З. – управител на „***―ООД 
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до МРРБ, л.82; молба рег.№ 70-5935 от 05.12.2019г. от Д. С. З.– 

управител на „***―ООД до МЗ, л.83 –л.84; молба № 70-00-

184/12.08.2020г. от Д. С. З. – управител на „***―ООД до МРРБ, л.85-

л.86; молба № 53-00-7792/12.08.2020г. от Д. С. З.– управител на 

„***―ООД до МРРБ, л.87-л.88; писмо изх.№ 53-00-7384/06.08.2020г. 

на А―ПИ― до „**―ООД – София, л.89; писмо изх.№ 53-00-

7359/06.08.2020г. на А―ПИ― до „Силвия 7―ООД – София, л.90; писмо 

изх.№ 53-00-7360/06.08.2020г. на А―ПИ― до „Силвия 7―ООД – София, 

л.91; писмо изх.№ 53-00-7366/06.08.2020г. на А―ПИ― до „Силвия 

7―ООД – София, л.92; писмо изх.№ 53-00-7375/06.08.2020г. на А―ПИ― 

до „**―ООД – София, л.93; писмо изх.№ 53-00-7374/06.08.2020г. на 

А―ПИ― до „***―ООД – София, л.94; писмо изх.№ 53-00-

7372/06.08.2020г. на А―ПИ― до „***―ООД – София, л.95; писмо изх.№ 

53-00-422/06.08.2020г. на А―ПИ― до „***―ООД – София, л.96; писмо 

изх.№ 53-00-7419/06.08.2020г. на А―ПИ― до „Силвия 7―ООД – София, 

л.97; писмо изх.№ 53-00-7417/06.08.2020г. на А―ПИ― до „***―ООД – 

София, л.98; писмо изх.№ 53-00-7410/06.08.2020г. на А―ПИ― до 

„Силвия 7―ООД – София, л.99; писмо изх.№ 53-00-7407/06.08.2020г. 

на А―ПИ― до „***―ООД – София, л.100; писмо изх.№ 53-00-

7402/06.08.2020г. на А―ПИ― до „***―ООД – София, л.101; писмо 

изх.№ 53-00-7399/06.08.2020г. на А―ПИ― до „Силвия 7―ООД – София, 

л.102; писмо изх.№ 53-00-7397/06.08.2020г. на А―ПИ― до „***―ООД – 

София, л.103; писмо изх.№ 53-00-7396/06.08.2020г. на А―ПИ― до 

„**―ООД – София, л.104; писмо изх.№ 53-00-7393/06.08.2020г. на 

А―ПИ― до „***―ООД – София, л.105; писмо изх.№ 53-00-

7391/06.08.2020г. на А―ПИ― до „Силвия 7―ООД – София, л.106; писмо 

изх.№ 53-00-7390/06.08.2020г. на А―ПИ― до „***―ООД – София, 

л.107; писмо изх.№ 53-00-7389/06.08.2020г. на А―ПИ― до „***―ООД – 

София, л.108; писмо изх.№ 53-00-7472/06.08.2020г. на А―ПИ― до 

„Силвия 7―ООД – София, л.109; писмо изх.№ 53-00-7464/06.08.2020г. 

на А―ПИ― до „***―ООД – София, л.110; писмо изх.№ 53-00-

7447/06.08.2020г. на А―ПИ― до „Силвия 7―ООД – София, л.111; писмо 

изх.№ 53-00-7424/06.08.2020г. на А―ПИ― до „***―ООД – София, 

л.112; писмо изх.№ 53-00-7427/06.08.2020г. на А―ПИ― до „***―ООД – 

София, л.113; писмо изх.№ 53-00-7478/06.08.2020г. на А―ПИ― до 

„Силвия 7―ООД – София, л.114; DVD диск – пазарни аналози, 

л.141;Актуално състояние към 04.12.2019г. на „Силвия 7―ООД – 

София, л.142 – л.150; Проектна документация на обект: 

„Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин-Ботевград― с изпълнител: 

ДЗЗД „***― гр.София, л.151 –л.165; Акт № 6/19.02.2019г. за 

категоризиране на земеделски земи при промяна на тяхното 

предназначение на ОД―Земеделие― Видин, ведно със списък 
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удостоверение за поливност на засягащи се имоти с трайно засегната 

площ – землище на гр.Димово, ЕКАТТЕ 2197 и обзорна схема - 

„Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Видин — Ботевград" от 

км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) = 

58+128.47 (километраж по проект),  л.166-л.177; скица на поземлен 

имот № 15-350455-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.23.27, 

ведно със скица на поземлен имот № 15-411941-10.05.2019г. на имот с 

идентификатор 21097.23.16, л.178; скица на поземлен имот № 15-

350838-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.25.81, ведно със 

скица на поземлен имот № 15-412221-10.05.2019г. на имот с 

идентификатор 21097.25.17, л.179; скица на поземлен имот № 15-

350848-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.25.88, ведно със 

скица на поземлен имот № 15-411958-10.05.2019г. на имот с 

идентификатор 21097.25.11, л.180; скица на поземлен имот № 15-

350517-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.25.108, ведно със 

скица на поземлен имот № 15-412141-10.05.2019г. на имот с 

идентификатор 21097.25.19, л.181; скица на поземлен имот № 15-

350528-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.25.109, л.182; 

скица на поземлен имот № 15-350653-28.04.2020г. на имот с 

идентификатор 21097.25.124,  ведно със скица на поземлен имот № 

15-412162-10.05.2019г. на имот с идентификатор 21097.25.25, л.183;  

скица на поземлен имот № 15-350667-28.04.2020г. на имот с 

идентификатор 21097.25.125, л.184;  скица на поземлен имот № 15-

350677-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.25.127, ведно със 

скица на поземлен имот № 15-412195-10.05.2019г. на имот с 

идентификатор 21097.25.29, л.185; скица на поземлен имот № 15-

350697-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.25.129, ведно със 

скица на поземлен имот № 15-412199-10.05.2019г. на имот с 

идентификатор 21097.25.30, л.186; скица на поземлен имот № 15-

350732-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.25.135, ведно със 

скица на поземлен имот № 15-412207-10.05.2019г. на имот с 

идентификатор 21097.25.34, л.187; скица на поземлен имот № 15-

350872-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.26.3, ведно със 

скица на поземлен имот № 15-412223-10.05.2019г. на имот с 

идентификатор 21097.26.3, л.188; скица на поземлен имот № 15-

351974-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.68.3, ведно със 

скица на поземлен имот № 15-448775-22.05.2019г. на имот с 

идентификатор 21097.68.102, л.189; скица на поземлен имот № 15-

352019-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.69.70, ведно със 

скица на поземлен имот № 15-448801-22.05.2019г. на имот с 

идентификатор 21097.69.101, л.190; скица на поземлен имот № 15-

352338-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.92.65, л.191; 
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скица на поземлен имот № 15-351854-28.04.2020г. на имот с 

идентификатор 21097.104.71, л.192; скица на поземлен имот № 15-

351701-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.104.145, л.193; 

скица на поземлен имот № 15-351756-28.04.2020г. на имот с 

идентификатор 21097.104.167, л.194; скица на поземлен имот № 15-

351818-28.04.2020г. на имот с идентификатор 21097.104.171, л.195; 

Проектна документация на обект: „Модернизация на път I-1 (E-79) 

„Видин-Ботевград― за землище с.Бела, общ.Димово, с изпълнител: 

ДЗЗД „***― гр.София, л.196 –л.201; регистър на имоти и други 

кадастрални единици по вид територия –землище с.Бела, 

общ.Димово, ЕКАТТЕ 03263, ведно с Акт № 5/19.02.2019г. за 

категоризиране на земеделски земи при промяна на тяхното 

предназначение на ОД „Земеделие― - Видин, л.202-л.206; списък 

удостоверение за поливност на засягащи се имоти с трайно засегната 

площ – землище на Бела, ЕКАТТЕ 03263 и обзорна схема - 

„Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Видин — Ботевград" от 

км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) = 

58+128.47 (километраж по проект), л.207-л.212; скица на поземлен 

имот № 15-352772-29.04.2020г. на имот с идентификатор 03263.68.42, 

л.213; скица на поземлен имот № 15-352776-29.04.2020г. на имот с 

идентификатор 03263.68.44, л.214; скица на поземлен имот № 15-

352814-29.04.2020г. на имот с идентификатор 03263.79.4, л.215; скица 

на поземлен имот № 15-451540-23.05.2020г. на имот с идентификатор 

03263.79.4, л.216; скица на поземлен имот № 15-352886-29.04.2020г. 

на имот с идентификатор 03263.80.31, л.217; скица на поземлен имот 

№ 15-352960-29.04.2020г. на имот с идентификатор 03263.80.58, 

л.218; скица на поземлен имот № 15-352976-29.04.2020г. на имот с 

идентификатор 03263.81.50, л.219; Проектна документация на обект: 

„Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин-Ботевград― за землище 

Костичовци, общ.Димово, с изпълнител: ДЗЗД „Виа план – Бурда― 

гр.София, л.220-л.227; Акт № 9/19.02.2019г. за категоризиране на 

земеделски земи при промяна на тяхното предназначение на ОД 

„Земеделие― - Видин, ведно с обзорна схема - „Модернизация на 

участък от път I-1 (Е79) „Видин — Ботевград" от км 3+757 до км 

61+750 (километраж по съществуващ път I-1) = 58+128.47 

(километраж по проект, л.228 - л.234; скица на поземлен имот № 15-

353277-29.04.2020г. на имот с идентификатор 38995.54.36, л.235; 

скица на поземлен имот № 15-449618-22.05.2019г. на имот с 

идентификатор 38995.55.34, л.236; удостоверение за характеристики 

на поземлен имот в Земеделска територия изх.№ 25-118577 от 

22.05.2019г. на АГКК, л.237; скица на поземлен имот № 15-353401-

29.04.2020г. на имот с идентификатор 38995.55.34, л.238; скица на 
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поземлен имот № 15-353693-29.04.2020г. на имот с идентификатор 

38995.91.94, л.239; Проектна документация на обект: „Модернизация 

на път I-1 (E-79) „Видин-Ботевград― за землище Дълго поле, 

общ.Димово, с изпълнител: ДЗЗД „***― гр.София, ведно с 

удостоверение за пълна проектанска правоспособност на инж.К.В. Х. 

л.240; Обяснителна записка част Парцеларен план –ПФ, землище 

с.Дълго поле, ЕКАТТЕ 24579 на обект: „Модернизация на път I-1 (E-

79) „Видин-Ботевград―, с проектант: ДЗЗД „***― гр.София, и регистър 

на имоти и други кадастрални единици по вид територия –землище 

с.Дълго поле, общ.Димово, ЕКАТТЕ 24579,л.241 –л.248; Акт № 

7/19.02.2019г. за категоризиране на земеделски земи при промяна на 

тяхното предназначение на ОД „Земеделие― – Видин, списък 

удостоверение за поливност на засягащи се имоти с трайно засегната 

площ – землище на с.Дълго поле, общ.Димово, ЕКАТТЕ 24579 и 

обзорна схема - „Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Видин — 

Ботевград" от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ 

път I-1) = 58+128.47 (километраж по проект), л.249-л.252; скица на 

поземлен имот № 15-352247-28.04.2020г. на имот с идентификатор 

25579.25.46, л.253; Решение № 540/31.07.2020г. на Министерски 

съвет на Република България, л.254; извадка на Имоти – частна 

собственост, засягащи се от Обект „Модернизация на участък от път 

I-1 (E79) „Видин-Ботевград―, участък от км 3+757 до км 61+750 

(километраж по съществуващ път I-1) = 58+128.47 (километраж по 

проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750, на 

територията на общините Макреш, Димово, Ружинци, област Видин, 

ведно с Протокол № 44 от заседанието на Министерския съвет, 

проведено дистанционно чрез видеоконферентна връзка на 

28.07.2020г., л.255 –л.279; Доклад от П. А.  -министър на РРБ и К. А. 

– министър на финансите, л.280-л.298; Финансова обосновка, 

одобрена от министъра на финансите – Приложение № 2.2, ведно със 

съобщение до средствата за масово осведомяване на Министерски 

съвет на РБ, л.299; писмо изх.№ 04-16-1587/24.07.2020г. на АПИ до 

МРРБ, ведно с извадка от АГКК за имоти – частна собственост, 

засягащи се от Обект―Модернизация на Път I -1/Е – 79/ „Видин –

Ботевград― и становище към оценителки доклад, л.300 – л.319; 

Обобщен регистър на засегнатите имоти – земеделска територия, 

оценени в съответствие с разпоредбите на ЗДС – Приложение № 13, 

л.320-л.328; писмо изх.№ 04-16-1493/10.07.2020г. на АПИ до МРРБ и 

МФ-2 бр., л.329 – л.331; писмо изх.№ 04-16-1195/09.06.2020г. на 

Заместник – министъра на РРБ до г-н Г. Т. – председател на А―ПИ―, с 

копие до МФ, ведно с писмо на Министерство на финансите до г-жа 

П. А. – министър на РРБ с изх.№ 12-00-346/22.06.2020г., л.332 – л.333; 
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Финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите – 

Приложение № 2.2, л.334; Мотивирано искане на председателя на УС 

на АПИ Г. Т. до МРРБ рег.№ 90-03-636/09.06.2020г., л.335- л.338; 

Решение № КЗЗ-07 от 23.04.2019г. на МЗХГ и удостоверение на 

Министъра на ЗХГ -  2бр., л.339 – л.340; писмо на Управителя „***― 

ЕООД- М. Д. до Агенция „Пътна инфраструктура― с изх.№ 53-00-

4618/26.05.2020г. и Оценителни доклад на „***― ЕООД за определяне 

на равностойно парично обезщетение, полагащо се на поземлени 

имоти в земеделска територия, засегнати от одобрен ПУП – ПП от 

26.05.2020г., л.341-л.353; Приложение № 1 – писмо на Агенция 

„Пътна инфраструктура― до управителя „***― ЕООД – М. Д., с изх.№ 

53-00-11563/20.11.2019г. и Приложение № 2, л.354; Решение № 

325/19.05.2011г. на Министерски съвет /препис/ и Приложение № 3 – 

л.355; писмо на зам.-министър на РРБ до Председателя на УС на АПИ 

вх.№ 04-16-2227/14.10.2019г. и писмо на зам.-министър на РРБ до 

Председателя на УС на АПИ № АУ13-26/01.10.2019г.,л.356; Заповед 

на заместник министъра на МРРБ № РД-02-15-173/19.09.2019г. и ДВ 

брой 75/24.09.2019г., л.357-л.359; писмо на зам.-министър на РРБ до 

Председателя на УС на АПИ вх.№ 04-16-2226/14.10.2019г. и писмо на 

зам.-министър на РРБ до Председателя на УС на АПИ /без номер/ – 

л.360; Заповед на заместник министъра на МРРБ с № РД-02-15-

174/19.09.2019г., л.361-л.362; ДВ, брой 75/24.09.2019г. и Приложение 

№ 4-регистри на засягащи се имоти към Заповед на МРРБ № РД-02-

15-173/19.09.2019г. и Приложение № 5, л.363  – л.381; регистър на 

имотите, подлежащи на обезщетение и Приложение № 6, л.381 - 

л.394; писмо на АПИ до г-жа Г. К. - изп.директор на Агенция по 

вписвания – София с копие до Службите по вписванията във Видин, 

Кула и Белоградчик, изх.№ 24-00-2014/04.12.2019г., л.395; писмо на 

Агенция по вписванията – София до инж.И. Д. – член на УС на АПИ 

изх.№ 13-00-522/10.12.2019г., л.396; писмо на АПИ до Служба по 

вписванията – Видин изх.№ 24-90-2182/30.12.2019г. и писмо на АПИ 

до Служба по вписванията – Кула изх.№ 24-00-2181/30.12.2019г., 

л.397; писмо на АПИ до Служба по вписванията – Белоградчик изх.№ 

24-00-2180/30.12.2019г. и писмо на Агенция по вписванията – Видин 

до АПИ-София изх.№ 1/22.01.2020г., л.398; писмо на Служба по 

вписванията – Кула до АПИ-София изх.№ 2/14.01.2020г. и писмо на 

Агенция по вписванията – Белоградчик до АПИ изх.№ 12-06-

3/09.01.2020г., л.399; Приложение № 7 - Бонификации за тютюн и 

картофи за землище на Гара Орешец на Общинска служба по 

земеделие - Димово към МЗХГ/Информационна система Ферма-

обезщетения и Приложение № 8, л.400; списък удостоверение за 

поливност на засягащи се имоти с трайно засегната площ – землище 
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на Орещец, ЕКАТТЕ 14489, л.401 –л.403; Приложение № 10 -

регистър на засегнатите имоти, оценени в съответствие с Наредбата за 

реда за определяне на цени на земеделски земи, л.404-л.406; 

Приложение № 11: Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 7, том IV, рег.№ 6240, нот.дело № 371 от 2019 г., 

л.407; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 38, 

том IV, рег.№ 6241, нот.дело № 372 от 2019 г., л.408; Нотариален акт 

за покупко-продажба на недвижим имот № 161, том IV, рег.№ 7195, 

нот.дело № 577 от 2018 г., л.409 –л.410; Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот № 82, том II, рег.№ 1380, нот.дело № 262 

от 2019 г., л.411; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 

имот/нечетливи/, л.412 –л.431; Нотариален акт за покупко-продажба 

на недвижим имот № 195, том II, рег.№ 2075, нот.дело № 340 от 2019 

г.и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот /без 

номер / 2019г., л.432-л.435; Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 187, том I, рег.№ 1316, нот.дело № 174 от 2019 г. и 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 152, том I, 

рег.№ 1071, нот.дело № 140 от 2019 г., л.436-л.438; Нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот № 24 от 2018 г., л.439-л.442; 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 132, том 

IV, рег.№ 4059, нот.дело № 606 от 2018 г. и Нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот № 20, том II, рег.№ 1353, 

нот.дело № 253 от 2019 г., л.443 –л.445; Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот № 171, том I, рег.№ 1222, нот.дело № 

158 от 2019 г., л.446 –л.447; Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 115, том III, рег.№ 2544, нот.дело № 451 от 2019 г., 

л.448 –л.449; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 

№ 144, том I, рег.№ 789, нот.дело № 132 от 2019 г. и Нотариален акт 

за покупко-продажба на недвижим имот № 92, том I, рег.№ 456, 

нот.дело № 86 от 2019 г., л.450 –л.453; Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот № 73, том I, рег.№ 401, нот.дело № 72 от 

2019 г., л.454; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 

имот № 18, том I, рег.№ 133, нот.дело № 15 от 2019 г., л.455; 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 19, том I, 

рег.№ 139, нот.дело № 16 от 2019 г. и Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот № 160, том IV, рег.№ 4212, нот.дело № 

694 от 2018 г., л.456 –л.459; Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 83, том II, рег.№ 1381, нот.дело № 263 от 2019 г., 

л.460; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 61, 

том III, рег.№ 6365, нот.дело № 399 от 2019 г. и Нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот № 49, том III, рег.№ 2315, 

нот.дело № 389 от 2019 г., л.461-л.464; Нотариален акт за покупко-
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продажба на недвижим имот № 50, том III, рег.№ 2316, нот.дело № 

390 от 2019 г. и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 

имот № 167, том II, рег.№ 1965, нот.дело № 314 от 2019 г., л.465 – 

л.468; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 8, 

том I, рег.№ 58, нот.дело № 9 от 2019 г. и Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот № 53, том I, рег.№ 382, нот.дело № 48 от 

2019 г., л.469 –л.472; Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 171, том I, рег.№ 966, нот.дело № 159 от 2019 г., 

л.473; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 188, 

том II, рег.№ 2054, нот.дело № 333 от 2019 г., л.474-л.475; Нотариален 

акт за покупко-продажба на недвижим имот № 130, том I, рег.№ 686, 

нот.дело № 120 от 2019 г., л.476; Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот № 91, том I, рег.№ 454, нот.дело № 85 от 

2019 г. и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 

49, том I, рег.№ 314, нот.дело № 48 от 2019 г., л.477 –л.479; 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 9, том I, 

рег.№ 82, нот.дело № 10 от 2019 г. и Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот № 7, том I, рег.№ 57, нот.дело № 8 от 

2019 г., л.480 –л.483; Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 155, том I, рег.№ 1104, нот.дело № 143 от 2019 г., 

л.484; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 156, 

том I, рег.№ 1105, нот.дело № 144 от 2019 г. и Нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот № 121, том I, рег.№ 895, 

нот.дело № 109 от 2019 г., л.485-л.487; Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот № 184, том I, рег.№ 912, нот.дело № 102 

от 2019 г., л.488; Приложение № 12 – Работна таблица – Регистър на 

засегнатите имоти по землища, оценени въз основа на получени 

осреднени цени от използваните пазарни аналози, както и удвоени 

данъчни оценки – л.489-л.498; Приложение № 13 – Имоти и части от 

имоти – частна собственост, засягащи се от Обект „Модернизация на 

участък от път I-1 (E79) „Видин-Ботевград―, участък от км 3+757 до 

км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) = 58+128.47 

(километраж по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 

61+750, на територията на общините Макреш, Димово, Ружинци, 

област Видин,л.499-л.509; Приложение № 16 – Сертификат за 

оценителска правоспособност на М.С.Д за оценка на недвижими 

имоти Рег.№ 100101486/14.12.2009г.; Сертификат за оценителска 

правоспособност на „***― ЕООД за оценка на недвижими имоти, 

земеделски земи и трайни насаждения, с рег.№ 

900200127/15.06.2011г. и Сертификат за оценителска 

правоспособност на М. С. Д. за оценка на земеделски земи и трайни 

насаждения рег.№ 810100089/30.12.2010г., л.510; Договор изх.№ Д-



11 

 

156/20.11.2019г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„изготвяне на оценителски доклади от независим оценители, 

определящи равностойното парично обезщетение за имоти или части 

от имоти – собственост на физически или юридически лица, засегнати 

от процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни 

инфраструктурни обекти с възложител А„ПИ― за обособена позиция 

№ 7, л.511 –л.517 по делото. 

ПРИЕМА писмо  изх.№ 04-16-2081 от 25.09.2020г. на А―ПИ― до 

Главния секретар на МРРБ; известие за доставяне от 01.07.2020г.; 

уведомително писмо на А―ПИ― до „***8―ЕООД – 8 бр. 

ПРИЛАГА придружително писмо вх.№ 2071/09.092020г.от 

„***―ООД – София до АС – Видин, ведно с жалба  с посочен ел. 

адрес, л.122-л.126; писмо вх.№ 2109/14.09.2020г. от М.Б. – 

процесуален представител на МС, л.127 –л.133; писмо вх.№ 

2121/15.09.2020г. от М.Б. - И. – процесуален представител на МС на Р 

България, ведно с пълномощно, л.134 – л.140; становище вх.№ 

2192/23.09.2020г. от адвокат М., за спиране на производството по 

делото по взаимно съгласие на страните;  молба вх.№ 

2200/23.09.2020г. от Д. Г. – началник отдел―Процедури и договори― 

при МРРБ; становище вх.№ 2205/24.09.2020г. от К.А.– министър на 

финансите, представляван по пълномощие от ю.к.В. И., с приложено 

пълномощно; молба вх.№ 2200/23.09.2020г. от МРРБ и становище 

вх.№2239/28.09.2020г. от МС на Р България, чрез М.Б.. 

По направеното искане за спиране на производството по делото 

поради взаимно съгласие на страните, Съдът намира, че не са налице 

предпоставките на чл.229, ал.1, т.1 от ГПК във връзка с чл.144 от 

АПК, предвид липсата на съгласие от страна на ответника и 

заинтересованите страни, поради което направеното искане следва да 

бъде оставено без уважение. 

Воден от горното, Съдът  

ОПРЕДЕЛИ: 

ОСТАВЯ без уважение искането за спиране на производството 

по делото на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК във връзка с чл.144 от 

АПК. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба, в 

24-часов срок от съобщението пред ВАС, който за жалбоподателя - 

„***― ООД гр.София и Агенция "Пътна инфраструктура", гр.София - 

тече от днес, за ответната страна – Министерски съвет на Република 

България и заинтересованите страни - Министър на регионалното 

развитие и благоустройството и Министър на финансите - от 

съобщението, чрез системата за електронно връчване на 

съобщенията. 
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По постъпилата молба за назначаване на съдебно-оценителска 

експертиза, Съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание. 

Съдът намира, че следва да даде възможност на страните да 

постигнат споразумение, в каквато насока има изложени съображения 

от страна на ответника, поради което делото следва да бъде отложено 

за друга дата. 

Воден от горното, Съдът 

ОПРЕДЕЛИ: 

ОТЛАГА и насрочва делото за 20.10.2020г. от 11,00 часа, за 

която дата: жалбоподателя – „***―ООД – София, уведомени в 

днешното съдебно заседание чрез адвокат М.; ответната страна – 

Министерски съвет на Република България, уведомени по реда на 

чл.138, ал.2 от АПК, заинтересованата страна - Министър на 

регионалното развитие и благоустройството, уведомени по реда на 

чл.138, ал.2 от АПК, заинтересованата страна - Министър на 

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

заинтересованата страна Агенция "Пътна инфраструктура", 

уведомени чрез гл.ю.к.П.Р..  

Протоколът написан в 15.10 часа в съдебно заседание.  

 

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:    

                

  СЕКРЕТАР:                         

 
 


