ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 02.11.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на втори ноември,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ
при участието на секретар Валерия Шутилова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 275 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ БОРИСОВ
На именното повикване в 13.30 часа се явиха:
Жалбоподателят: Д.С.С. *** нередовно призована, не се явява,
не се представлява.
Жалбоподателят: Й.Т.А., призована чрез пълномощник Д.С.С.,
нередовно призована, не се явява не се представлява
Жалбоподателят: С.Й.Т. призована чрез пълномощник Д.С.С.,
нередовно призована, не се явява не се представлява.
За ответната страна – Министерски съвет на Република
България, редовно призовани, представител не се явява.
За заинтересованата страна - Министър на регионалното
развитие и благоустройството, редовно призован, представител не се
явява.
От Министъра на РРБ е постъпило молба вх.№
2562/29.10.2020г., чрез ст. ю.к. П. П., ведно с пълномощно, с която
молят да се даде ход на делото, оспорват жалбата, като
неоснователна и недоказана, и представят доказателства: писмо №
90-03-636/05.08.2020 г. до обл. Управител Видин, кмет на община
Макреш, кмет на община Димово, кметства с. Костичовци, с. Бела, с.
Дълго поле, с. Орешец, с. Скомля, с. Медовница и кмет община
Ружинци относно процедура по отчуждаване на имоти – частна
собственост, обявление на МРРБ, решение № 540/31.07.2020 г. на
МС, ведно със землищата, процедура по отчуждаване на имоти от
07.08.2020 г., извадка от в-к „24 часа“, в-к „България днес“ и в-к
„Труд“ – общо 48 л. С вх. № 2577/02.11.2020 г. по поща е постъпила
молба от МРРБ, с която се оспорва жалбата като неоснователна и
недоказана. Приложени са доказателства общо 48 л.
За заинтересованата страна - Министър на финансите, редовно
призован, представител не се явява.
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Постъпило е становище вх.№ 2546/28.10.2020г. от Кирил
Ананиев – министър на финансите, представляван по пълномощие от
ю.к.В.И., с приложено пълномощно, с което се оспорва жалбата, като
неоснователна и недоказана. Молят разноски по делото.
За заинтересованата страна - Агенция "Пътна инфраструктура" –
гр.София, редовно призовани, се явява гл.ю.к.П. Р., с пълномощно от
днес.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
С оглед нередовното призоваване на жалбоподателите, Съдът
намира, че ход на делото не следва да бъде даден.
Воден от горното,
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
С определение от 26.10.2020 г. са дадени указания на
жалбоподателите да представят документ за внесена ДТ в размер
20.00 лв. /двадесет лева/ по десет лева от всеки един. По делото е
представен документ за внесена ДТ от 10.00 лв., /десет лева/, която
касае един от жалбоподателите.
УКАЗАНО е на жалбоподателите, да внесат депозит за
възнаграждение на вещо лице в размер на 200,00 лв. /двеста лева/
Съобщението не е получено и следва да им се укаже отново, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите да внесат и представят в съда
документ за платена ДТ - в еднодневен срок от съобщението, което
следва да бъде сторено на електронния адрес на жалбоподателите.
ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите да внесат депозит за вещо лице
в размер на 200,00 лв., в еднодневен срок от съобщението на
електронения адрес на жалбоподателите.
УКАЗАВА на жалбоподателите, че при неизпълнение в срок,
или изобщо, жалбата ще бъде оставена без разглеждане .
ДЕЛОТО да бъде докладвано, след внасяне на депозит и такси.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА за 16,11,2020 г. от 13,30 часа, за която
дата : Жалбоподателят: Д.С.С.,
жалбоподателя Й.Т.А., чрез
пълномощник Д.С.С., и жалбоподателя С.Й.Т. чрез пълномощник
Д.С.С.
на
посочения
електронен
адрес,
а
именно:
dianastankova.1984@mail.com., ответната страна – Министерски съвет
на Република България, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК,
заинтересованата страна - Министър на регионалното развитие и
благоустройството, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК,
заинтересованата страна - Министър на финансите, уведомени по
реда на чл. 138, ал. 2 АПК., заинтересованата страна - Агенция
"Пътна инфраструктура" – гр.София, уведомени чрез гл.ю.к.П. Р.
Протокола написан в съдебно заседание в 13,50 часа.
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АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
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