П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 07.07.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Видин, в публично съдебно
заседание на седми юли, две хиляди и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НЕЛИ ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

1. Николай ВИТКОВ
2. Борис БОРИСОВ
при участието на секретаря М. Иванова ………………………………….
и прокурора Кирил Кирилов....…….…….….…... сложи за разглеждане
КАНДело № 89 по описа за 2020 г. …..................................................
докладвано от СЪДИЯ Борис БОРИСОВ………...........................…..
На именното повикване в 09,45 часа се явиха:
За вносителя на предложението – Окръжен прокурор на Окръжна
прокуратура – Видин, редовно призовани, се явява прокурор Кирил
Кирилов.
Ц.Б.Ц., редовно призована, се явява лично.
Наказващият орган – Пътна полиция към ОД на МВР - Видин,
редовно призовани,
се явява гл. юрисконсулт Теодор Тошев, с
пълномощно от днес.
За окръжна прокуратура се явява прокурор Кирил Кирилов.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Прокурор Кирилов: Няма пречка да се даде ход на делото.
Ц. Ценкова: Моля да се даде ход на делото.
Гл. юрисконсулт Тошев: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че няма пречка за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА
Касационно административнонаказателно дело №89 по описа на
Административен съд - Видин е образувано по предложение за
възобновяване
на
административно
наказателно
производство,
приключило с издаване на фиш серия М №0722535, издаден на 02.03.2019
г., направено от Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Видин.
СТАНОВИЩЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
Прокурор
Кирилов: Моля да приемете
представените към
предложението писмени доказателства.
Гл. юрисконсулт Тошев: Моля да приемете представените с
предложението писмени доказателства.
Ц.Ц.: Не възразявам да се приемат доказателствата.
Съдът намира, че следва да бъдат приети представените към
предложението писмени доказателства, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА
представената
с
предложението
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Административнонаказателна преписка, образувана в Окръжна
прокуратура – Видин по получена преписка рег. № 368000-5057/2020 г.
по описа на сектор „Пътна полиция― при ОД на МВР – Видин, съдържаща
в оригинал, следните документи: Докладна записка с Per. № 368р6003/01.06.2020 г. — l -2лист от преписката; Разпореждане на ОПВидин
вх. № 804/20.05.2020 г. /PRB202057592850 за възлагане на
предварителна проверка, на осн. чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ - лист – 3; Молба
от Ц.Б.Ц. с вх. № 953000-2363/18.03.2020 г. – лист 4; Съобщение за
доброволно изпълнение на осн. чл. 221 от ДОПК от НАП – ТД ВV
Търново , офис Видин вх. № С200005-048-0045342/12.03.2020 г. – лист 5;
Сведение от Ц.Б. Ценова - лист
6; Уведомление на осн. чл. 186, ал. 3 от
ЗДвП – лист 7; Глоба с фиш Серия М № 0722535 – лист 8; Данни за
Служебна промяна на регистрацията на МПС - лист 9; Снимков матриал –
лист 10; Писмо от ОД МВР до Окръжна прокуратура – Видин № УРИ
368000-5268/28.05.2020 г. - лист 11; Писмо от ОД МВР руг. № 368 00005224/28.05.2020 г. до Нотариус Богдан Тодоров – гр. Видин – лист 12;
Обяснение от Лиза Янкова Ангелова – лист 14; Отговор на Нотариус
Богдан Тодорв в писмо № 35/28.05.2020 г. – лист 14; Договор за покупкопродажба на МПС от 16.01.2019 г. с рег. №341 на Нотариус Богдан
Тодоров – Видин – лист 15; Заверено копие на страницата от Общия
регистър – 16-17.
Прокурор Кирилов: Нямам искания, няма да соча други
доказателства. Моля да се даде ход на делото по същество.
Ц.Ц.: Нямам искания, няма да соча други доказателства. Моля да се
даде ход на делото по същество.
Гл. юрисконсулт Тошев: Нямам искания, няма да соча други
доказателства. Моля да се даде ход на делото по същество.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
Прокурор Кирилов: Считам, че направеното предложение следва да
бъде уважено с оглед аргументацията като основателна и доказана при
което да се възобнови административнонаказателното производство по
издаване на процесния фиш, да се отмени процесния фиш, да се прекрати
административнонаказателното производство и материалите се върнат на
административнонаказващия
орган
за
ангажиране
на
административнонаказателната отговорност на виновното лице.
Ц.Ц.: Моля да уважите предложението на прокуратурата за
възобновяване и да ми се отмени наложеното наказание.
Гл. юрисконсулт Тошев: Намирам направеното предложение за
допустимо, напарвено в законоустановения срок по чл.71 от ЗАНН, на
осн. чл.70 б. „в― от ЗАНН, предложението е направено от компетентен
орган, представени са писмени доказателства сочещи, че посочения във
фиша нарушителя не е бил собственик на автомобила към датата на
извършване на нарушението. В този смисъл моля за решение, с което да
възобновите адимнистративнонаказателното производство като отмените
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процесния фиш и изпратите преписката на административнонаказаващия
орган за ангажиране на административнонаказателна отговорност на
виновното лице.
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 10,00 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
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