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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 22.10.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен състав в 

публично съдебно заседание на двадесет и втори октомври, две хиляди и 

двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА 
 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                                  сложи за разглеждане 

адм. дело № 137 по описа за 2020 год.  

докладвано от  СЪДИЯ  СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 10.15 часа се явиха: 

Вместо жалбоподателката – Н.Л.Я., уведомена по реда на чл. 138, 

ал. 2 АПК се явява адв. С. с пълномощно от по рано.  

За ответната по жалбата страна – Изпълнителния директор на ДФ 

„Земеделие“ София, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК,  се явява 

юрк. Й. с пълномощно от по рано. 

С определение от закрито заседание № 421-РЗ/12.10.2020 г. Съдът 

присъединява административно дело № 243/2020 г., ведно с представената 

административна преписка по него. Същото ще се движи под № 137/2020 

г. по описа на АС - Видин. 

Предвид факта, че е издаден изричен отказ, а именно Решение № 

05/112/02490/3/01/03/01, с изх.№ 01-123-6500/275 от 14.09.2020 г. на 

директор на Областна дирекция „Земеделие”- Монтана, по 

административно дело №243/2020 г. по описа на АС Видин, то Съдът 

приема, че предмет на настоящото производство и обжалване е частта от 

Решение № 05/112/02490/3/01/03/01, с изх. № 01-123-6500/275 от 

14.09.2020 г., с която на жалбоподателката е отказано частично 

изплащането на финансова помощ по договор № 05/112/02490 от 

12.10.2009 г.,  с изх.№ 01-123-6500/275 от 14.09.2020 г., над одобрената за 

изплащане оторизирана сума от 6140,54 до пълния размер на сумата 15 

293,27 лева, определена за допустима финансова помощ в същото 

решение, съответстваща на нарастването на икономическия размер на 

стопанството. 

Решение № 05/112/02490/3/01/03/01 е издадено от Директора на ОД 

на ДФ „Земеделие” Монтана предвид делегацията материализирана в 

заповед № 03 - РД - 203/ 18.02.2015 г., която е осъществена на основание 

чл. 20а, ал. 2 и ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители и чл. 11, ал. 2, във вр. с чл. 44 и 45 от Устройствения 

правилник на ДФ „Земеделие“. 

От всичко изложено до тук е видно, че ответник по настоящото  

производство следва да бъде Директор на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. 
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Монтана, поради което производството следва да продължи с този 

ответник - Директора  на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Монтана, а 

досегашния Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София, следва 

да бъде заличен, за което 

ОПРЕДЕЛИ:  

ЗАЛИЧАВА ответната по жалбата страна - Изпълнителния директор 

на ДФ „Земеделие“ София. 

КОНСТИТУИРА ответна по жалбата страна - Директор на ОД на 

ДФ „Земеделие“ гр. Монтана.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адв. С. – Моля да се даде ход на делото. 

Ст.юрк. Й. – С оглед определението в днешното съдебно заседание 

представям и моля да приемете пълномощно от новоконституираната 

страна. Моля да ни бъде даден срок за вземане на становище. Оттеглям 

искането за прекратяване на  делото направено в с.з. от 25.06.20г. 

Адв. С. – Моля да ми бъде предоставен препис от протокола на 

имейл stefanov vd@abv.bg. Не възразявам относно оттегляне искането за 

прекратяване.  

Съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден, предвид на 

новоконституираната страна, на която ще следва да бъде дадена 

възможност да се запознае с жалбите, доказателствата по делото, както и 

да вземе становище по тях,  за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ВРЪЧВА  на процесуалния представител на ответната страна препис 

от жалбите и доказателствата по тях. 

ДАВА възможност на новоконституираната страна - Директор на 

ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Монтана в 14 дневен срок от днес с молба да 

вземат становище по тях, или най-късно в следващото съдебно заседание.  

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.11.2020 г. от 10.15 часа за 

която дата: жалбоподателката – Н.Л.Я., уведомена в днешното съдебно 

заседание чрез адв. С., ответната по жалбата страна – Директор на ОД ДФ 

„Земеделие“ гр. Монтана, уведомени в днешното съдебно заседание чрез 

ст. юрк. Й..  

Да се изпрати препис от протокола от проведеното съдебно 

заседание на адрес: stefanov vd@abv.bg. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 10.45   часа. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 

mailto:vd@abv.bg

