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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 29.06.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Видин, в публично съдебно 

заседание на двадесет и девети юни, две хиляди и двадесета година в 

състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ  ГЕНАДИЕВА 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Биляна ПАНТАЛЕЕВА 

2. Росица СЛАВЧЕВА 

при участието на секретаря    М. Иванова ………………………………. 

и прокурора  Кирил Кирилов....……..….….….. сложи за разглеждане 

КАНДело  № 82  по  описа  за  2020 г. …................................................. 

докладвано от СЪДИЯ     Биляна ПАНТАЛЕЕВА............................... 

На именното повикване в  10,30  часа се явиха:   

Вместо касатора – К.П.Ц. ***, редовно призован чрез пълн. адв. 

С.С., се явява адв. Св. С., с пълномощно от  по-рано. 

За ответника по касационната жалба – Областен отдел 

«Автомобилна администрация» - Видин, редовно уведомени, се явява 

Началник  отдел  Красимир Живков.    

За Окръжна прокуратура се явява прокурор Кирил Кирилов. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

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

Началник Живков: Моля да дадете ход на делото.  

Прокурор Кирилов: Моля да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че няма пречка за даване ход на делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО   

Адв. С.: Поддържам жалбата. Други доказателства няма да соча. 

Моля да дадете ход на делото по същество. 

Началник Живков: Оспорвам жалбата. Други доказателства няма да 

соча. Моля да дадете ход на делото по същество. 

Прокурор Кирилов: Нямам доказателствени искания. Моля за ход по 

същество.   

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

Адв. С.: Моля да отмените атакуваното първоинстанционно 

решение по съображения, подробно посочени в жалбата ни. Липсват 

достатъчно доказателства за извършване на административно нарушение. 

Видно от събраните гласни доказателства, което съпоставено с процесната 

Наредба прави атакувания акт незаконосъобразен, тъй като никъде в 

същата няма императивно посочено изискване, което да задължава да 

правят визуална проверка по отношение на посоченото в постановлението 
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МПС, а това е направено, но не в обхвата на камерата. На следващо място 

ако все пак се приеме, че има извършено административно нарушение, то 

е маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, тъй като липсват  каквито и да 

било настъпили вредни последствия, нито пък е било възможно да 

настъпят каквито и да било последствия. Видно от административно-

наказателната преписка няма данни за жалбоподателя да е извършил 

други административни нарушения, което безспорно анализирайки  

фактическата обстановка, може да се направи извод, в случай, че се 

приеме наличието на нарушение по смисъла на този текст, следва да се 

има предвид, че то е маловажно. Подробни съображения съм посочил в 

жалбата. Моля да отмените първоинстанционното решение с всички 

произтичащи от това законни последствия. 

Началник Живков: Считам жалбата за неоснователна, а решението 

на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно, както и 

считам за законосъобразно издаденото от ОО „Автомобилна 

администрация“ НП, поради което моля да отхвърлите жалбата и да 

потвърдите атакуваното решение. Това е второто НП в този пункт, което 

сме издали в разстояние на повече от месец абсолютно на всички 

автомобили, които минават  прегледа се състои  в това да се отлепи стария 

стикер и да се залепи новия, на случаен принцип, два записа, за две 

превозни средства, можеше да бъдат четири или много повече 

констатирани нарушения. На осн. 63, ал. 4 от ЗАНН правя възражение  

срещу адвокатското възнаграждение, в случай, че същото надвишава 

предвидения в чл. 7, ал.2, т. 2 от Наредбата за минималния размер на 

адвокатските възнаграждения.  

Адв. С.: Твърденията на представителя на ответната страна  не са  

подкрепени с доказателства по делото и моля да не ги вземате предвид. 

 Прокурор Кирилов: Считам, че жалбата, като неоснователна, следва 

да се остави без уважение, като оставите в сила първоинстанционното 

решение, с оглед мотивите му за доказаност на нарушението, от 

административнонаказателната преписка и показанията на свидетеля 

Цанов. 

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

решение в законния срок,  визиран в чл. 221, ал.1 АПК. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 10,45 часа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 

 

 
 

 


