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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 20.01.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Шести административен 

състав в публично съдебно заседание на двадесети януари, две хиляди и 

двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ 

 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора:   К. Кирилов                                                             сложи за 

разглеждане 

адм. дело № 378 по описа за 2019 год.  

докладвано от  СЪДИЯ  БОРИСОВ 

 На именното повикване в 13.40 часа се явиха: 

Вместо ищеца В.Д.И. – редовно призован, се явява адвокат К.Г., с 

пълномощно по делото. 

За ответната по жалбата страна – Директора на ОДМВР Видин, 

редовно призован, се явява гл.ю.к.Т. Т. с пълномощно от днес.   

За ОП Видин се явява прокурор Кирилов.                  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат Г.: Моля да се даде ход на делото. 

Гл. ю.к. Т.: Моля да се даде ход на делото. 

Прокурор К. – Моля да се даде ход на делото.  

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

Настоящето дело е образувано по искова молба на В.Д.И., с която е 

предявен иск против ОДМВР Видин в размер на 300 лв.  

Адвокат Г.: Поддържам исковата молба. Моля да се приеме 

приложеното НАХД № 59/2019 г. по описа на РС Кула. Други 

доказателства няма да соча, нямам доказателствени искания. Представям 

списък на разноските.  

Гл.ю.к.Т.: Оспорвам исковата молба. Нямам доказателствени 

искания. Не възразявам да се приеме представеното дело №59/2019 г. на 

РС Кула. 

Прокурор К. – Нямам доказателствени искания. 

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЛАГА:  НАХД № 59/2019 г. по описа на РС Кула.  

Счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 
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ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

Адв. Г. – Моля да постановите решение с което да осъдите ОДМВР 

Видин да заплати на доверителят ми сумата от 300 лв. представляващи 

разноски по НАХД № 59/2019 на РС – Кула, както и да ми присъдите 

разноски в настоящото дело. Безспорно е установено, че процесната сума 

е заплатена от доверител ми.  Обжалваното НП е отменено на 14.06.2019 

г., като решението е влязло в сила. Тълкувателно решение № 1 на ВАС 

дава право да бъдат присъждани имуществените вреди представляващи 

възнаграждения за адвокат. 

Ст. юрк. Т.Т. – Моля да отхвърлите иска като неоснователен и 

недоказан. Моля за разноски по делото съобразно списъка, който 

представям. 

Прокурор К. – Считам, че иска е основателен и доказан с оглед 

представените по делото доказателства.  

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

решение в законоустановения едномесечен срок. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 13.45  часа. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


