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П Р О Т О К О Л 
    Гр. Видин, 30.07.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен 

състав в публично съдебно заседание на тридесети юли, две хиляди 

и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА 

 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова  

сложи за разглеждане адм. дело № 180 по описа за 2020 г. 

докладвано от СЪДИЯ  ПАНТАЛЕЕВА. 

На именното повикване в 14,00 часа се явиха: 

Вместо жалбоподателите – Кристиан Мотрун, румънски 

гражданин, и „Петко Ангелов БГ“ЕООД-гр.Пловдив , представлявано 

от Петко Ангелов Петков, нередовно призовани, се явява адв. Й.Л., с 

пълномощно по делото. Призовките на същите не са върнати. 

За ответната по делото страна – Началника  на Областен отдел 

„Автомобилна администрация“-гр.Видин, редовно призовани, не се 

явява представител. 

СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.  

Адвокат Л.: Моля да се даде ход на делото. Не възразявам 

срещу нередовното призоваване. 

С оглед изявлението на процесуалния представител на 

жалбоподателите, съдът намира, че ход на делото следва да бъде 

даден, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва 

          Делото е образувано по жалба на Кристиан Мотрун, румънски 

гражданин, и „Петко Ангелов БГ“ЕООД-гр.Пловдив , представлявано 

от Петко Ангелов Петков , чрез процесуалния им представител адв. 

Л., против Заповед за прилагане на принудителна административна 

мярка № РД-14-1322/23.06.2020г. на началника на Областен отдел 

„Автомобилна администрация“-гр.Видин, за прилагане на ПАМ по 

чл.106а,ал.1,т.3,б.“г“ от ЗАвтП. 

          Адвокат Л.: Поддържам жалбата. В изпълнение на Ваше 

определение от 14.06.2020г., представям и моля да приемете следните 

писмени доказателства: товарителница от Еконт; електронно 

изявление, с което е предадена товарителницата на 07.07.2020г. 

справка за движението на пратката и етикет от плика на самата 

пратка.  

Съдът намира, че следва да приеме представената 

административна преписка, за което 
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                                  ОПРЕДЕЛИ: 

Приема представените към жалбата писмени доказателства, 

както следва: свидетелство за регистрация – Част I на влекач с рег.№ 

РВ 4423 ТР; свидетелство за регистрация Част I на полуремарке с 

рег.№ РВ 0406 ЕР; СМR 06/106/05173 0024551. 

ПРИЕМА представената административната преписка, както 

следва: Заповед за прилагане на ПАМ № РД-14-1322/23.06.2020г.; 

Заповед № РД-01-43/23.01.2020г. 

          ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание 

писмени доказателства от процесуалния представител на 

жалбоподателите, установяващи подаването на жалбата в срок, както 

следва: товарителница от Еконт; електронно изявление, с което е 

предадена товарителницата на 07.07.2020г. , справка за движението 

на пратката и етикет от плика на самата пратка.  

Адвокат Л.: 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. 

          Адвокат Л.: Моля да отмените заповедта за ПАМ РД-14-

1322/23.06.2020г. на началника на Областен отдел „Автомобилна 

администрация“-гр.Видин, издадена срещу моите доверители по 

съображения, изложени в жалбата.   

          Моля да ни бъдат присъдени разноските, за което представям 

списък на разноските с препис за насрещната страна. 

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

решение в законоустановения едномесечен срок, визиран в чл.172, 

ал.1 от АПК. 

Протоколът написан в 14,15 часа в съдебно заседание.  

                                                         

                                                        Административен съдия: 

                                                        Секретар: 
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