ПРОТОКОЛ
гр. Видин,16.11.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на шестнадесети ноември,
две хиляди и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ
при участието на секретар Валерия Шутилова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 202 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ БОРИСОВ
На именното повикване в 13.30 часа се явиха:
За жалбоподателя – Л.И.Г. редовно призована чрез адв. П.С. се
явява адв. С. с пълномощно по делото. /л.8/.
За ответната по делото страна – Община Видин чрез представляващ
кмета на Община Видин, редовно призовани се явява ст.юрк. А.Р. с
пълномощно от днес.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адв. С. – Моля да се даде ход на делото
Ст.юрк. Рачева : Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че ход на делото следва да бъде даден за което
ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.
Делото е образувано по жалба на Л.И.Г. против отказ на кмета на
община Видин по молба № РД-02-06-1241/3/ от 16.04.2019г. в писмо от
28.02.2020. Административния орган в изпълнение на задълженията си по
чл.152 АПК е изпратил административната преписка по издаване на
оспорения акт.
Адв. С. – Поддържам жалбата, моля да се приемат доказателствата
по делото. Моля за следващото съдебно заседание да ни бъдат допуснати
до разпит двама свидетели при режим на довеждане, които ще установят
състоянието на пътя, който се ползва в момента и неговата проходимост.
Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори
на следните въпроси: Има ли подробен устройствен план с проектирана
нова улица, която да свързва имот 10971.182.624 и уличната мрежа на
с. Новоселци? Изградена ли е тази улица?. 2. Възможно ли е прокарване
на временния път по проектирана с влезлия в сила план улица, при
нужда – при нов план по улиците по проектоплана, а при обективна
невъзможност по какво друго трасе е възможно да се прокара?.
Предлагаме заключението да бъде изготвено от в.л. В.В.Г., тъй като същия
е дал заключение по адм. Дело № 173/2019 г.
Ст. Юрк. Р. - Оспорвам жалбата, моля да се приемат
доказателствата по делото. Не възразявам да бъдат разпитани свидетелите
и да бъде назначена съдебно-техническата експертиза. Не поддържам
искането за свидетел, нямам доказателства, нямам доказателствени
искания.

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЛАГА : молба от адв. П. С. вх. № 1848/06.08.2020 г. л. 45, адм.
Дело 10602/2020 г. на ВАС.
ПРИЕМА: молба от Л.Г. *** 02-06-1241/16,04,2019 г. – л.9, писмо
на Община Видин № РД-02-06-1241/3/ от 28,02,2019 г. – л. 10-11, писмо на
Община Видин до АС Видин № РД 02-06-1241/1/ от 28,06,2019 г. – л. 12,
договор за покупко – продажба на общински имот по реда на Закона за
общинска собственост от 17,06,2016 г. – л.13, скица на поземлен имот №
15-334892/11,07,2016 г. на СГКК – л. 14, молба от Л.Г. ***/26,06,2018 г. –
л. 15, решение № 156/26,11,2019 г. по адм. Дело № 173/2019 г. – л. 16-19,
жалба АО 02-06-328/23.05.2019 г. – л.20-21, скица на поземлен имот № 15334892/11.07.2016 г. – л. 22, договор за покупко-продажба на общински
имот по реда на Закона за общинската собственост от 17.06.2016 г. – л. 2324, писмо на община Видин до АС Видин № АО-02-06-328/1/ от 07.06.2019
г. ведно с жалба на Л.Г. и решение по адм. Дело № 173/2019 г. на АС
Видин – л. 26-36, писмо на Община Видин относно изграждане на път по
заявление на Л. Г. № ПО 01-10-2903/1/ от 12.12.2019 г. – л. 37-38, молба от
адв. Пл. С. ***-06-124/21/ от 06.02.2020 г. – л. 39
ДОПУСКА на жалбоподателя двама свидетели при режим на
довеждане.
НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да бъде
извършена от вещото лице В.В.Г. при депозит в размер на 200,00 /двеста/
лева вносими в 7-мо дневен срок от днес. Вещото лице след като се
запознае с материалите по делото да даде заключение със следните
въпроси: Има ли подробен устройствен план с проектирана нова улица,
която да свързва имот 10971.182.624 и уличната мрежа на с.
Новоселци? Изградена ли е тази улица?. 2. Възможно ли е прокарване
на временния път по проектирана с влезлия в сила план улица, при
нужда – при нов план по улиците по проектоплана, а при обективна
невъзможност по какво друго трасе е възможно да се прокара?.
ДАВА възможност на страните да сочат и други доказателства.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07,12,2020 г., от 13,30 часа, за
която дата: жалбоподателя – Л.И.Г., уведомена чрез адв. П.С., ответната по
делото страна – Община Видин, уведомени чрез ст. Юрк. Р..
Да се призове вещото лице В.В.Г., след внасяне на депозита.
Протоколът написан в 13,45 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

