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П Р О Т О К О Л 
        Гр. Видин, 20.10.2020 г. 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Трети 

административен състав в публично съдебно заседание на двадесети 

октомври, две хиляди и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ  ВИТКОВ 

 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова сложи за разглеждане 

адм. дело № 221 по описа за 2020 г. докладвано от СЪДИЯ  

ВИТКОВ 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха: 

За жалбоподателя – „Силвия 7“ ООД гр. София, представлявано 

от управителя Д.С.З., уведомени в предходното съдебно заседание, се 

явява адвокат М.М. ***, с пълномощно от по-рано. 

За ответната страна – Министерски съвет на Република 

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

се явява.  

За заинтересованата страна - Министър на регионалното 

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

АПК, представител не се явява.         

За заинтересованата страна - Министър на финансите, 

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

 За заинтересованата страна - Агенция "Пътна инфраструктура"  

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

по-рано. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат М.: 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. 

Адвокат М.: Поддържам жалбата. По отношение подадената 

молба в предходното съдебно заседание за назначаване на съдебно-

оценителска експертиза заявявам, че сме в преговори с ответника и 

заинтересованите страни за постигане на споразумение по смисъла на 

чл.178 от АПК, за което представям писмени доказателства, а именно 

писмо № 04-05-88/07.10.2020 г. на член на УП на АПИ, като моля да 

ни бъде даден разумен срок за провеждане на процедурата по 

сключване на споразумение във връзка с предмета на настоящото 
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производство.    

По отношение подадената от нас молба за назначаване на 

експертиза, моля да отложите произнасянето си, тъй като при 

евентуално постигане на споразумение такава би била безпредметна. 

Гл.ю.к.Р.: Оспорвам жалбата. Действително потвърждавам, че 

сме в процес на постигане на споразумение по смисъла на чл.178 от 

АПК, за което представям писмени доказателства и се присъединявам 

към становището на жалбоподателя, и ви моля да ни бъде даден 

разумен срок за постигане на споразумение. По отношение искането 

за експертиза, предоставям на съда. Моля да ни бъде изпратен 

протокола на предоставения по делото и-мейл.  

След като изслуша становището на страните съдът намира, че 

следва да бъде дадена възможност на страните за постигане на 

споразумение по смисъла на чл.178 от АПК, като след изтичане на 

този срок съдът следва да се произнесе по направеното в предходното 

съдебно заседание искане за назначаване на експертиза, тъй като при 

евентуално постигане на споразумение такава би била безпредметна и 

само би натоварила жалбоподателя с излишни разноски. 

Воден от горното, Съдът 

                               ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА представените писмени доказателства от 

процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно 

заседание, както следва: писмо № 04-05-88/07.10.2020 г. на заместник-

министър на земеделието, храните и горите до г-н Терзийски – 

председател на УС на АПИ с извадка от интернет страница; писмо на 

АПИ изх.№ 04-05-90/13.10.2020 г. до Министерство на земеделието, 

храните и горите с копие до МРРБ и до управителя на „Силвия 7“ 

ООД гр. София; извадка на имоти, собственост на  „Силвия 7“ ООД 

гр. София, 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). 

ПРИЕМА представеното писмено доказателство от 

процесуалния представител на заинтересованата страна - Агенция 

"Пътна инфраструктура" гр.София в днешното съдебно заседание, 

както следва: писмо на АПИ изх.№ 04-05-90/13.10.2020 г. до 

Министерство на земеделието, храните и горите с копие до МРРБ и до 

управителя на „Силвия 7“ ООД гр. София.  

ДАВА възможност на страните да постигнат споразумение по 

реда на чл.178 от АПК като ОПРЕДЕЛЯ двумесечен срок за това. 

Да се изпрати протокола на предоставения и-мейл на 

заинтересованата страна - Агенция "Пътна инфраструктура" гр.София. 
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ОТЛАГА делото и го насрочва за 23.12.2020 г. от 11:00 часа, за 

която дата: жалбоподателят – „Силвия 7“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 11.30 часа в съдебно заседание.  

 

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

     

                                            СЕКРЕТАР:                         
 


