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П Р О Т О К О Л 
      гр. Видин, 28.10.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Четвърти 

административен състав в публично съдебно заседание на двадесет 

и осми октомври, две хиляди и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА 
 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова сложи за 

разглеждане адм. дело № 213 по описа за 2020 год. докладвано от 

СЪДИЯ  ПАНТАЛЕЕВА 

 На именното повикване в 15:15 часа се явиха: 

Жалбоподателят – Н.З.М. ***, уведомен в предходното съдебно 

заседание, чрез адв.Н.Й.,  се явява лично и с адвокат Й., с пълномощно 

от по-рано. 

 За ответната страна – Зам.-изпълнителния директор на ДФ 

„Земеделие“, уведомени в предишното съдебно заседание , не се 

явява представител. 

 От същите е постъпило становище вх.№ 2544/28.10.2020г., чрез 

ст.ю.к.Й., с което възразяват по хода на делото и правят възражение 

по допустимостта на жалбата. Във връзка с възраженията по 

допустимостта на жалбата са направени и искания за събиране на 

доказателства. 

Връчва препис от становището на ответника на 

жалбоподателя. 

   СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат Й.: Моля да дадете ход на делото, не са налице 

процесуални пречки за това. Относно възражението за просрочие на 

жалбата, считам същото твърдение за неоснователно. Доказателства за 

спазване на срока за обжалване на процесния акт  са представени към 

настоящата жалба. Считаме, че двуседмичния срок за обжалване пред 

съда на административния акт, започва да тече в момента, в който 

жалбоподателят е узнал кога актът е връчен на административния 

орган. Не е възможно да тече срок за обжалване, без ответната страна 

да е уведомена за настъпването на обстоятелството, в който момент 

започва да тече срок за обжалване. В този смисъл е налице и 

константна практика. 

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

Следва да бъдат събрани доказателства за момента, в който 

преписката е изпратена на административния орган в изпълнение на 

определение № 553 от 31.12.2019г. , постановено по ЧАД № 411/2019 
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г. по описа на АС – Видин. По делото действително са налице данни 

кога призовката за определението е получена от ответната страна, 

съобразно представеното съдебно удостоверение, но не и кога 

преписката е постъпила при Министъра на земеделието и храните за 

произнасяне съобразно отменителното определение на съда. 

В тежест на жалбоподателя е да представи доказателства 

относно допустимостта на жалбата си, поради което съдът намира, че 

следва да бъде задължен същият да представи доказателства относно 

това обстоятелство. 

От друга страна от ответника по делото е направеното искане 

да се задължи МЗХГ да представи информация за датата, на която е 

получило върнатата за ново произнасяне преписка по жалбата на Н.М. 

срещу акта за прекратяване на биологичен ангажимент, съобразно 

определението на съда. Искането следва да бъде уважено, тъй като 

горното обстоятелство е от значението за преценка допустимостта на 

жалбата. 

Следва да бъде задължен Министъра на земеделието, храните и 

горите да представи поисканата информация, придружена със 

съответни доказателства- нарочна справка от деловодната система или  

копие на обратна разписка, съобразно молба, депозирана от ответника 

по чл.192 от ГПК. 

Следва служебно да се приложи и справка от деловодната 

система на АС – Видин относно движението по ЧАД № 411 по описа 

на 2019г. за установяване дали е изпратено писмо, освен съобщението 

за определението до Министъра на земеделието, храните и горите, 

както и да се установи номера на същото. 

Горното обстоятелство е от съществено значение и следва да 

бъде преценено от съда, във връзка с възражението за допустимостта 

на жалбата. 

С оглед на горното, Съдът  

                                ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

УКАЗВА  на жалбоподателя. необходимостта да представи 

доказателства за допустимостта на жалбата си, като установи 

момента, в който административната преписка е постъпила при 

горестоящия административен орган за произнасяне, въз основа 

определение на съда по ЧАД № 411/2019г. 

ЗАДЪЛЖАВА Министъра на земеделието, храните и горите да 

удостовери като представи и съответни доказателства- обратна 

разписка и/ или извлечение /нарочна справка/ от деловодната 

програма за датата, на която е получена в МЗХГ върнатата за 

продължаване на производството и ново произнасяне жалба, ведно с 

административна преписка на Н.М. срещу Акт за прекратяване на 
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биологичен ангажимент с изх. № 01-6500/1589/15.08.2019г. на зам.-

изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” съгласно определение № 

553-РЗ/31.12.2019г., постановено по ЧАД № 411/2019г. по описа на 

АС – Видин, съобразно молба по чл.192 от ГПК. 

ПРЕПИС ОТ МОЛБАТА по чл.192 от ГПК да се изпрати на 

Министъра на земеделието, храните и горите ведно с препис от 

настоящото определение. 

ДА СЕ ПРИЛОЖИ по делото и справка от деловодната 

програма на АС – Видин за движението на ЧАД № 411 по описа на 

2019г. по описа на АС – Видин. 

УКАЗВА на третото лице - Министъра на земеделието, храните 

и горите, че горното задължение следва да бъде изпълнено в 7-дневен 

срок от съобщението, а на жалбоподателя, че задължението му следва 

да бъде изпълнено в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание. 

   Адвокат Й.: Моля да задължите ответната страна да представи 

доказателства за датата, на която ни е уведомила за връщане на 

преписката. 

   Съдът намира, че следва да бъде допуснато поисканото 

доказателство, поради което 

                                ОПРЕДЕЛИ: 

   ЗАДЪЛЖАВА ответната страна по делото – Зам.-

изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, в 7-дневен срок да 

представи доказателства за датата на уведомяване на жалбоподателя 

за връщане на административната преписка за продължаване на 

административнопроизводствените действия по същата, а в случай, че 

не е налице такова уведомяване, съдът да бъде уведомен.  

  ДА СЕ УВЕДОМИ ответната страна чрез Системата за сигурно 

електронно връчване, чрез която е призована за съдебно заседание. 

  След представяне на доказателствата, респ. след изтичане на 

срока за представяне на същите, делото да се докладва за произнасяне 

и преценка на допустимостта на жалбата, като при допустимост на 

същата, делото ще бъде насрочено за съдебно заседание с ново 

призоваване на страните. 

Протоколът написан в 16,00 часа в съдебно заседание.  

 

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:    

                

  СЕКРЕТАР:                         

 
 


