
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 11.03.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на единадесети март, 

две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НЕЛИ ДОНЧЕВА 

 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 36 по описа за 2020 год.  

докладвано от СЪДИЯ  ДОНЧЕВА 

На именното повикване в 15.30 часа се явиха: 

Вместо жалбоподателя – В.А.С. ***, редовно призован, се явява  

адвокат Г.Г., с пълномощно от по-рано.  

За ответната страна – Началник група, с-р Пътна полиция към 

ОДМВР-Видин, редовно призован, се явява гл.ю.к.Т. Т., с пълномощно от 

днес. 

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. 

Съдът намира,че липсват пречки за даване ход на делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

В Административен съд - Видин е постъпила жалба от процесуалния 

представител на В.А.С. ***, с която се обжалва Заповед за прилагане на 

ПАМ № 20-0953-000039 от 17.01.2020г. на Началник група, с-р Пътна 

полиция към ОДМВР-Видин. 

Адвокат Г.: Поддържам подадената жалба. Моля да се приемат 

доказателствата по делото. Моля да ни допуснете за следващото съдебно 

заседание един свидетел при довеждане, който ще установи действията на 

доверителя ми във връзка с констатираното нарушение. 

Гл.ю.к.Тошев: Оспорвам жалбата. Моля да приемете 

административната преписка. Представям и моля да приемете заповед № 

81213-1524/2016г. на Министъра на вътрешните работи за 

оправомощаване на служби за контрол по ЗДвП, заповед № 368з-

125/2017г. за оправомощаване на длъжностни лица да издават заповеди за 

ПАМ, както и справка за жалбоподателя от АИС „Български документи за 

самоличност“ относно подробни данни за издадените документи и 

последния, включително за отнетото му СУМПС. По направеното 

доказателствено искане, предоставям на Съда.  



От своя страна Ви моля да ми бъдат допуснати до разпит за 

следващото съдебно заседание свидетелите Н. В. Н. – служител на РУ – 

Видин, който е спрял жалбоподателя в нощта на проверката относно 

обстоятелството дали жалбоподателя е управлявал автомобила, както и 

автосъставителя от „Пътна полиция“ – В. Ц. А. относно обстоятелството 

дали последният е отказал да бъде изпробван за алкохол с техническо 

средство, както и да даде проба.  

Адвокат Г.: Не възразявам да бъдат приети представените 

доказателства, както и да се допуснат до разпит поисканите от ответника 

свидетели. 

Съдът намира, че следва да приеме представените по делото 

писмени доказателства, административната преписка, както и 

представените в днешното с.з. от процесуалния представител на ответната 

страна доказателства, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА Заповед за прилагане на ПАМ № 20-0953-000039 от 

17.01.2020г. на Началник група, с-р Пътна полиция към ОДМВР-Видин, 

л.9 по делото; Акт за установяване на административно нарушение № 

181301 от 17.01.2020г., издаден на В.А.С. ***, л.10 по делото; Докладна 

записка рег.№ 953р-360 от 20.01.2020г. на Сектор „ПП“ при ОДМВР –

Видин относно отказ от извършване на проверка за употреба на алкохол, 

л.11 по делото; талон за изследване № 0068586 на В.А.С. от 17.01.2020г., 

л.12 по делото; справка за нарушител /водач на лицето на В.А.С., л.13 –

л.14 по делото. 

ПРИЛАГА писмо вх.№ 400/11.02.2020г. на Началник с-р „Пътна 

полиция“ към ОДМВР-Видин, л.8 по делото. 

ПРИЕМА Заповед № 81213-1524/09.12.2016г. относно определяне на 

служби за контрол по ЗДвП на Министъра на вътрешните работи; Заповед 

№ 368з-125/27.01.2017г. относно оправомощаване на длъжностни лица от 

ОДМВР – Видин да прилагат ПАМ на директора на ОДМВР – Видин – 

общо 3 листа и справка за лице от АИС“Български документи за 

самоличност“ за жалбоподателя – общо 3 листа. 

Съдът намира, че следва да допусне до разпит поисканите от 

страните свидетели при довеждане за следващото съдебно заседание, за 

което 

ОПРЕДЕЛИ 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане един свидетел на 

жалбоподателя и двама свидетели на ответна страна. 

ДАВА  възможност на страните да сочат и други доказателства. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.04.2020г. от 14,00 часа, за 

която дата: жалбоподателя – В.А.С. ***, уведомен в днешното съдебно 

заседание чрез адвокат Г.  и ответната страна – Началник група, с-р 

„Пътна полиция” към ОДМВР-Видин, уведомен в днешното съдебно 

заседание, чрез процесуалния си представител - гл.ю.к.Т.. 



Протоколът написан в съдебно заседание, в 15.40 часа. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


