
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин,21.10.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на двадесет и първи октомври, 

две хиляди и двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БОРИС БОРИСОВ 

 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 134 по описа за 2020 год.  

докладвано от СЪДИЯ  БОРИСОВ 

На именното повикване в 14.15 часа се явиха: 

За жалбоподателя – Община Белоградчик, представлявана от Кмета 

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

явява.  

За ответната по делото страна – Заместник министър на 

регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на 

управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. – Д. Н., 

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

Вещото лице – арх.Г.Д.А. налице.   

С вх. № 2458/20.10.2020 г. е депозирано заключението на вещото 

лице Г.Д.А. – 2 екзп. 

  СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

 Съдът намира, че с оглед постъпилото заключение на 20.10.2020 г. 

следва да се спази 7-мо дневния срок по ГПК за запознаване на страните с 

експертизата и делото следва да бъде отложено за друга дата. 

С оглед горното 

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ  

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА за 02.11.2020 г. от 13,30 часа за която 

дата: жалбоподателя – Община Белоградчик, представлявана от Кмета Б. 

Н., уведомени по реда на чл.138, ал.2  от АПК, ответната по делото страна 

– Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и 

Ръководител на управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-

2020г. – Д.Н., уведомени по реда на чл.138, ал.2  от АПК,  вещото лице – 

арх.Г.Д.А. уведомена лично.    

Да се уведомят страните по телефон факс и ел. поща за постъпилото  

заключение и да им се укаже възможността да вземат становище по него.  

Протоколът написан в  14.20  часа в съдебно заседание. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 



 

 
 


