
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 18.06.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на осемнадесети юни, две хиляди и двадесета година, 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БИЛЯНА  ПАНТАЛЕЕВА 

 

при участието на секретар    

и прокурора: Кирил Кирилов сложи за разглеждане 

адм. дело № 115 по описа за 2020 год.  

докладвано от съдия  Биляна ПАНТАЛЕЕВА  

На именното повикване в 14,00 часа се явиха: 

Вместо ищеца – К.И.Т. ***, редовно призован чрез пълн. - адв. П.Х., 

се явява адв. Х., с пълномощно от по-рано.  

За ответната страна – Областна дирекция на МВР - Видин, редовно 

призовани, се явява гл. юрисконсулт Теодор Т., с пълномощно от днес. 

За Окръжна прокуратура – Видин, редовно призовани, се явява 

прокурор Кирил Кирилов. 

Съгласно Определение от 27.05.2020 г. по делото са постъпили за 

приложение АНД №102/2019 г. по описа на Районен съд - Видин, ведно с 

КАНД №114/2019 г.  по описа на АС – Видин.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адв. Х.: Моля да се даде ход на делото. 

Гл. юрисконсулт Т. : Моля да се даде ход на делото. 

Прокурор Кирилов: 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. 

Делото е образувано по предявен иск от К.И.Т. *** с правно 

основание чл.1,ал.1 от ЗОДОВ за обезщетение за вреди, изразяващи се в 

заплатено адвокатско възнаграждение във връзка с отмяна на НП 

№170953-002568/25.062018 г. , издадено от органи на ОД на МВР-Видин, 

отменено с Решение №91/29.03.2019 г., постановено по НАХД №102/2019 

г. по описа на РС-Видин, в размер на 400 лв. , от които 200 лв. за защита 

пред РС-Видин и 200 лв. за защита пред АС-Видин във връзка с 

обжалването на решението, ведно със законната лихва. 

Адв. Х.: Поддържам исковата молба. Освен посочените вече в 

молбата доказателства, други няма да соча, да се приеме  и приложеното 

дело. 

 Гл. юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата.  Да се приеме 

представеното АНД. Няма да соча други доказателства. 

Прокурор Кирилов: Нямам доказателствени искания. Да се приемат 



доказателствата по делото и приложат делата на РС – Видин. 

Съдът намира, че следва да приеме представените по делото 

доказателства, за което 

    ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЛАГА  АНД №102/2019 г. по описа на Районен съд - Видин, 

ведно с КАНД №114/2019 г.  по описа на АС – Видин.     

Адв. Х.: Нямам други искания. Няма да соча други доказателства. 

Моля за ход на делото по същество. 

Гл. юрисконсулт Т.: Нямам други искания. Няма да соча други 

доказателства. Моля за ход на делото по същество. 

Прокурор Кирилов: 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. Х.: Моля да уважите така подадената от мен искова молба, 

тъй като  заради  неправомерно съставен АУАН и в последствие и НП е 

бил принуден да плати хонорар от по 200 лева пред две инстанции – 

пред Районен съд – Видин и пред Административен съд – Видин, които 

не са ни били  присъдени.  Впоследствие  в наш интерес е да поискам  

общо 400 лева разноски за адвокат за двете инстанции. Освен това моля 

да ми бъдат присъдени и направените по настоящето дело разноски.   

Гл. юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите предявените искове като 

неоснователни. Моля да ми присъдите разноски съгласно представения 

списък.  Алтернативно в случай,  че уважите исковата молба да 

намалите претендираното адвокатско възнаграждение до минималния 

размер.  

Прокурор Кирилов: от събраните по делото доказателство не се 

установява за ангажирането НА АДВОКАТ да е налице заплатено 

адвокатско възнаграждение, което да се претендира, поради което следва 

искът да се отхвърли като неоснователен и недоказан.  

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

решение в срока, визиран в чл.172, ал.1 от АПК. 

Протоколът написан в съдебно заседание, в 14,30  часа. 

 

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                                    СЕКРЕТАР: 

 
 


