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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 19.10.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на деветнадесети октомври,  

две хиляди и двадесета година  

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ 
 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                            сложи за разглеждане 

адм. дело № 237 по описа за 2020 год.  

докладвано от                        СЪДИЯ  БОРИСОВ 

На именното повикване в 13.45 часа се явиха: 

Жалбоподателя – Н.А.Ж. уведомен по реда на чл. 138, ал.2 АПК, 

не се явява, не се представлява.  

За ответната страна – Министерски съвет на Република 

България, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК представител не 

се явява.   

С вх. № 2428/16.10.2020 г. е постъпило становище от МС на РБ, 

с което оспорват жалбата, като неоснователна и  излагат доводи по 

същество.  

За заинтересованата страна - Министър на регионалното 

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

АПК, представител не се явява.  

         За заинтересованата страна - Министър на финансите, 

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

 За заинтересованата страна - Агенция "Пътна инфраструктура" 

– гр.София, се явява гл.ю.к.П.А, с пълномощно от по - рано. 

Вещото лице И.И.Ц., налице. 

С вх. № 2421/16.10.2020 г. по делото е депозирано заключението 

на вещото лице И.И.Ц. – 2 екзп.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА 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.  

 Гл.ю.к.Р.: Оспорвам жалбата, моля да се изслуша вещото лице.   

 СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЛАГА: становище на МС на РБ с вх. № 2428/16.10.2020 г.  

ПРИЕМА: становище на МС на РБ – 4 л.   
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ДОПУСКА и СНЕМА самоличността на вещото лице както 

следва: 

И.И.Ц. – 47 г. б.р. 

На вещото лице се напомни отговорността по чл. 291 НК и 

същата обеща да даде вярно и безпристрастно заключение. 

ВЛ Ц. – Изготвила съм заключението, което поддържам. Няма 

разлика от това което аз съм направила от това, което органа е 

определил. 

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА заключението на вещото лице И.И.Ц. на която да се 

изплати сумата от 250.00 / двеста и петдесет/ лева от бюджета на АС 

Видин.  

Гл. юрк. Р. – Моля да постановите решение, с което да оставите 

без уважение жалбата на Н.А.Ж. и да уважите решение № 

540/31.07.2020 г. на МС на РБ. 

Съдът счете делото за изяснено и ще обяви решението в законния 

срок.  

Протоколът написан в 13,50 часа в съдебно заседание.  

 

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:    

                

  СЕКРЕТАР:                         

 
 


