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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 11.08.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на единадесети август,  

две хиляди и двадесета година  

в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА 

 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора:                                                            сложи за разглеждане 

адм. дело № 107 по описа за 2020 год.  

докладвано от                   СЪДИЯ  ГЕНАДИЕВА 

На именното повикване в 14,15 часа се явиха: 

За жалбоподателката – В.Н.В. ***, уведомена в предходното 

съдебно заседание чрез адвокат Г.Г., представител не се явява.    

От адвокат Г. е постъпила молба вх.№ 1760/30.07.2020г., за 

даване ход на делото в негово отсъствие и изложени доводи по 

същество.     

За ответната по делото страна – ВПД Началник група към ОД на 

МВР Видин, сектор „Пътна полиция“, уведомен в предходното 

съдебно заседание чрез гл.ю.к.Т.Т., представител не се явява.  

От гл.ю.к.Т. е постъпила молба вх.№ 1836/05.08.2020г. за даване 

ход на делото в негово отсъствие, с изложени доводи по съществото 

на спора. Към молбата е приложен списък на разноските. 

На 08.07.2020г. от Началник сектор „Пътна полиция“ - Видин е 

постъпило писмо с вх.№ 1362, с което уведомяват, че поради 

технически причини не са налични видео и аудио записи на проведен 

разговор с жалбоподателката на 22.05.2020г. около 19:55 часа. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Съдът намира, че ход на делото следва да бъде даден, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ПРИЛАГА молба вх.№ 1760/30.07.2020г. от адвокат Г. – 

пълномощник на жалбоподателя; писмо с вх.№ 1362/08.07.2020г. от 

Началник сектор „Пътна полиция“ – Видин и молба вх.№ 

1836/05.08.2020г., ведно със списък на разноските от гл.ю.к.Т.. 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 
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Съдът счете делото за изяснено и обяви, ще се произнесе с 

решение в законоустановения едномесечен срок. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 14,30 часа. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                                   СЕКРЕТАР: 
 

 
 


