ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 20.02.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен
състав в публично съдебно заседание на двадесети февруари, две хиляди и
двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА
при участието на секретар Валерия Шутилова
и прокурора: сложи за разглеждане
адм. дело № 245 по описа за 2019 год.
докладвано от
СЪДИЯ СЛАВЧЕВА
На именното повикване в 10.15 часа се явиха:
За жалбоподателя – ЕТ“Елит Ю-Ю.М.“, представлявано от
управителя Ю.Н.М., се явява адвокат П.С., с пълномощно от по-рано.
За ответната по жалбата страна – Началник отдел „Местни данъци и
такси“ при Община Видин, се явява ю.к.Д. Представям и моля да
приемете пълномощно от новоназначения Началник отдел „МДТ“ при
Община Видин – г- жа Л. К..
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат С.: Моля да се даде ход на делото.
Гл.ю.к.Д.: 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.
Адвокат С.: Поддържам жалбата.
Гл.ю.к.Д.: Оспорвам подадената жалба от ЕТ“Елит Ю-Ю.М.“. Моля
да бъде разпитан свидетеля, който водим.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА и СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:
Й. Т. Й. – 63 г. б.р. със страните. Самоличността на свидетеля се сне
от ЛК № ******* издадена от МВР Видин, след което ЛК бе върната.
На свидетеля се напомни наказателната отговорност по чл. 290 НК и
същия обеща да говори истината.
Въпрос на гл. ю.к. Д. – Обяснете на съда, къде работите?
Свидетелят Й. – Работя в „****-****“ ЕООД, като шофьор. Това е
фирмата, с която Община Видин има сключен договор за сметосъбиране и
сметоизвозване в смисъл от нас се наемат машините, с които се извършва
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въпросната дейност.
Въпрос на гл. ю.к Д. – От коя година работите в тази фирма?
Свидетелят Й.Работя в тази фирма от 2010 г. Преди това съм
работел във фирма „*****“ АС, също като шофьор. До 2006 г. договора за
сметосъбиране и сметоизвозване е била с фирма „******“ АС.
Въпрос на юрк.Д. – Обяснете на съда има ли достъп
сметосъбиращата машина до обекта на жалбоподателя?./на свидетеля
се показва картата находяща се на л.110/ по делото.
Свидетелят Й. – В имота на жалбоподателя влизаме под надлеза и
веднага във ляво, като се тръгне за детската градина има портал.
Въпрос на съда – Къде се намира кофата на жалбоподателя?
Свидетелят Й. - По принцип кофите трябва да са отвън. Някой път,
когато не я изкарват отвън ние неможем да направим нищо. Понеже
ходим сутрин по въпросния маршрут първо минаваме покрай детската
градина и на връщане по въпросния маршрут минаваме покрай имота на
жалбоподателя и ако въпросната кофа е отвън я изхвърляме, ако не
продължаваме.
Въпрос на съда – През портала вътре в имота на жалбоподателя
влизате или не влизате?
Свидетелят Й. - Случвало се е и да влизаме в имота на
жалбоподателя, когато портала е отворен.
Въпрос на гл. ю.к Д. – Преди да затвори надлеза как сте минавали
пак по същия начин ли сте минавали или от друга улица сте минавали да
почиствате?
Свидетелят Й. - Преди да направят надлеза не съм обслужвал този
район и незная как се е влизало.
Адвокат С. – Няма въпроси към свидетеля.
Гл. ю.к .Няма повече въпроси към свидетеля.
Адвокат С.: Нямам други искания, няма да соча други доказателства
, моля за ход на делото по същество.
Гл. ю.к.Д.: 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 уважите жалбата. Претендирам разноски
направени за адвокатско възнаграждение и ДТ. Моля да ми дадете срок за
представяне на писмени бележки
Гл. ю.к. Д. – Моля да отхвърлите жалбата. Представям списък на
разноските и също моля да ми дадете срок за представяне на писмени
бележки.
Съдът дава седмичен срок от днес на страните за представяне на
писмени бележки по делото.
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Съдът счете делото за изяснено и ще обяви решението си в
законният срок.
Протоколът написан в съдебно заседание, в 10.30 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
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