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

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Трети 

административен състав в публично съдебно заседание на двадесет и 

осми октомври, две хиляди и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ  ВИТКОВ 

 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова сложи за разглеждане 

адм. дело № 242 по описа за 2020 г. докладвано от СЪДИЯ  ВИТКОВ 

           На именното повикване в 14:45 часа се явиха:                 

            Вместо жалбоподателя - „ЕкоБум“ ЕООД гр. Видин, 

представлявано от управителя М.П., редовно призовани чрез 

пълномощник П.  Н.С., се явява адв. С., с пълномощно от по-рано. 

                   За ответната страна - Главен директор на Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентноспособност“ към Министерство на 

икономиката и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации 

и конкурентноспособност“ 2014-2020 г., редовно призовани, не се явява 

представител. 

                   По делото е постъпила молба вх.№ 2524/26.10.2020 г. от Главен 

директор на Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентноспособност“ в Министерство на икономиката – Илияна 

Илиева, в качеството й на Ръководител на Управляващия орган на ОП 

„Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г., чрез гл. експерт 

юрист П.Н.-А., с която уведомяват съда, че поради служебна 

ангажираност не могат да изпратят представител за съдебно заседание, 

молят да се даде ход на делото, заявяват, че нямат други 

доказателствени искания, претендират присъждане на разноски за 

юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. и правят искане за 

намаляване разноските на жалбоподателя, поради прекомерност. 

                        СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

                          Адв. С.: Моля да дадете ход на делото. Запознах се с 

представената молба на ответната страна. 

            Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

                                        ОПРЕДЕЛИ: 

                         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.  

Делото е образувано по жалба на процесуалния представител 

на „ЕкоБум“ ЕООД гр. Видин, представлявано от управителя М.П. 

против Решение от 28.07.2020 г. на Главния директор на Главна 

дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ към 
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Министерство на икономиката и Ръководител на Управляващия орган 

на ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г. за отказ от 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа за микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19 по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г. 

ДОКЛАДВА молба вх.№ 2524/26.10.2020 г. от Главен директор 

на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ 

в Министерство на икономиката – Илияна Илиева, в качеството й на 

Ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и 

конкурентноспособност“ 2014-2020 г., чрез гл.експерт юрист П.Н.-А.. 

     Адв. С.: Поддържам жалбата. Отказвам се от направените в 

жалбата доказателствени искания за назначаване на експертиза, както 

и за разпит на свидетели, тъй като от представените по делото 

писмени доказателства се изясняват в пълнота всички 

правнорелевантни и относими към спора факти, поради което отпада 

необходимостта от събиране на тези доказателства.  

      Съдът намира, че следва да приеме представената 

административна преписка, находяща се по адм.дело № 8858/2020 г. 

по описа на АС-София-град, за което 

                                ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА представените писмени доказателства към жалбата 

по опис – от т.1 до т.7 – от л.9-л.31 по делото; представените писмени 

доказателства към молба вх.№ 26155/20.08.2020 г. по опис – от т.1 до 

т.5 – л.34-л.39; представените писмени доказателства към жалба 

изх.№ 26-Е-311/14.08.2020 г. по опис – от т.1 до т.14 - от л.40 до л.104 

по делото. 

Адв. С.: Нямам други искания. Няма да соча други  

доказателства. Моля за ход на делото по същество.  

      Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

                              ОПРЕДЕЛИ:  

       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

Адв. С.: Моля да постановите решение, с което да отмените 

атакувания от нас ИАА, като вземете предвид следното: Посочените 

от ответната страна фактически съображения, които са допълнително 

посочени с второто съобщение, изпратено на 11.08.2020 г. нито могат 

да допълнят, нито могат да санират липсващите мотиви в 

обжалваното решение, за което има съдебна практика, тъй като 

същите са изпратени 12 дни след първоначално изпратеното 

съобщение с дата 29.07.2020 г. Изрично съм посочила това 

обстоятелство в молбата си № 26155 от 20.08.2020 г.  

Моля да постановите решение, с което да отмените решението 
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на ответната страна като незаконосъобразно и на фирма „ЕкоБум“ 

ЕООД да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ.  

Моля да ми присъдите направените разноски, за което 

представям списък на разноските. Подробни съображения ще изложа 

в писмени бележки в посочен от съда срок.  

Съдът определя 14-дневен срок за представяне на писмени 

бележки, считано от днес.  

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с 

решение в законоустановения срок, визиран в чл.172, ал.1 от АПК. 

         Протоколът написан в 15,00 часа в съдебно заседание.  

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                               СЕКРЕТАР:  
 

 

 

                                    
 


