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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 20.08.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен 

състав в публично съдебно заседание на двадесети август, две хиляди и 

двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА 

 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                                  сложи за разглеждане 

адм. дело № 158 по описа за 2020 год.  

докладвано от  СЪДИЯ СЛАВЧЕВА 

 На именното повикване в 9.30 часа се явиха: 

Жалбоподателят – И.Й.М., редовно призован, чрез адв. И.В.Ю., не 

се явява, не се представлява.  

С вх. № 1644/24.07.2020 г. е постъпила молба от И.Й.М. чрез пълн. 

Адв. И.Ю., в която заявява, че е възпрепятстван да се яви в съдебно 

заседание, тъй като е в пл. отпуск, моли да се даде ход на делото, 

поддържа жалбата, да се приемат доказателствата представени от 

страните и излага доводи по същество. Към молбата е приложен договор 

за правна защита на адв. Ю., и списък с разноски, с копие за ответната 

страна. 

За ответната по жалбата страна – Началник сектор ПП към ОД на 

МВР Видин, редовно призовани, представител не се явява.  

С вх. № 1837/05.08.2020 г. е постъпила молба от гл. юрк. на ОДМВР 

Т. Т., с която моли да се даде ход на делото, оспорва жалбата. Към 

молбата е депозирано пълномощно и списък с разноски.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА. 

Делото е образувано по жалба  подадена от И.Й.М., чрез адв. Ю., 

против отказ с рег.№ 953 000 - 4000 от 15.06.2020 г. на Началник на сектор 

ПП при ОД на МВР Видин.     

Съдът намира, че следва да приеме представената административна 

преписка, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЛАГА: молба вх. № 1341/07.07.2020 г. на И.Й.М. чрез адв. 

Юурков – л. 19, писмо вх. № 1361/08.07.2020 г. на ОД на МВР сектор ПП 

– л. 25, молба вх. № 1644/24.07.2020 г. на И.Й.М., чрез юрк. Ю., и молба 
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№ 1837/05.08.2020 г. от  гл. юрк. на ОД на МВР Видин Т. Т.  

ПРИЕМА: молба от И.Й.М. до Началник ПП към ОД на МВР Видин 

от 21.05.2020 г. л. 4, молба от И.Й.М. до Началник ПП КАТ към ОД на 

МВР Видин от 08.01.2020 г. – л. 5, молба до Н-к с-р ПП при ОД на МВР 

Видин от адв. П. П. Х. пълн. На И.Й.М. с вх. № 953 000-2611/25.03.2019 г. 

– л. 6, жалба от И.Й.М. ***-10382/19.12.2018 г. – л. 7, молба от И.Й.М. до 

н-к сектор ПП при ОД на МВР Видин с вх. № 953 000 7472/05.09.2020 г. – 

л. 8, талон за приети документи  от сектор ПП към ОДМВР с рег. № 

2768/06.08.2018 г., с дата на получаване 05.09.2018 г., ведно със справка за 

общите задължения към НАП от 05.09.2018 г., л. 9-10, протокол от 

24.01.2019 г. по АНД № 17/2019 г. на РС Видин, – л. 11, платежно 

нареждане за обжалване на мълчалив отказ по молба от 21.05.2020 г. – л. 

12, пълномощно от 26.06.2020 г. на адв. И.Ю. – л. 13, писмо на ОД на 

МВР Видин сектор ПП с рег. № 953 000-4000/15.06.2020 г. до И.Й.М. за 

връчване на 4 бр. НП – л. 20, заявление за издаване на документ за 

самоличност на български гражданин вх. № 2768/06.08.2018 г. на И.Й.М., 

ведно с декларация – Приложение 1, разписка от 06.08.2018 г., данни за 

издаване на СУМПС ОТ 06.08.2018 Г. НА МВР – л. 26-29, писмо на ОД на 

МВР сектор ПП с рег. № 953 000 10594/10.12.2018 г. до И.Й.М. за 

заплащане на суми по 4 бр. НП – л. 30, молба от И.Й.М. до н-к сектор ПП 

при ОД на МВР Видин вх. № 953 000 -7472/05.09.2018 г. за погасяване по 

давност на 4 бр. НП – л.31, ТР № 2/12.04.2017 г. на ВАС - л. 32-35, справка 

за общите задължения от НАП към 05.09.2018 г. на И.Й.М. – л. 36, справка 

за нарушител водач – л. 37-40, писмо на РС Видин до Началник ПП 

ОДМВР Видин с вх. № 953 000 -1930/01.03.2019 г. – л. 41, протокол от 

24.01.2019 г. по АНД 17/2019 г. на РС Видин, ведно със съобщение до ПП 

към ОДМВР Видин, призовка за страна по АНД № 17/2019 на РС Видин – 

л. 42 – 45, писмо на сектор ПП към ОДМВР с рег. №953 000 -

14/02.01.2019 г. до РС Видин, ведно с жалба вх. № 953 000 -

10382/19.12.2018 г. до РС Видин, - л. 46-49, писмо на ОДМВР сектор ПП 

Видин с УРИ № 953Р-44/02.01.2019 Г. до н-к РУ Несебър за получаване на 

4 бр. НП – л. 50, писмо на ОДМВР Бургас РУ Несебър с УРИ 304р-

51/02.01..2019 г. до сектор ПП при ОДМВР Видин с приложени 4 бр. НП; 

НП № 15-0304-000612/16.04.2015 г. на РУ Несебър, НП № 15-0304-

000621/16.04.2015 г. на РУ Несебър, НП № 15-0304-000666/22.04.2015 на 

РУ Несебър, НП № 15-0304-000684/22.04.2015 г. на РУ Несебър – л.51-56, 

уведомление на ОДМВР Видин сектор ПП до И.Й.М. с рег. № 953 000 

3178/09.04.2019 г. – л. 58, докладна записка на ОДМВР Видин до н-к 

сектор ПП Видин с рег. № 953р-2530/09.04.2019 г., относно извършена 

проверка по преписка с рег. № 953 000 -2611/2019 г. – л. 59, молба от адв. 

П. Х. до н-к сектор ПП при ОДМВР Видин с вх. № 953 000 - 

2611/25.03.2019 г., относно погасяване по давност на 4 бр. НП – л. 60, 

справка за общите задължения към НАП от 25.03.2019 на И.Й.М. – л. 61, 
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справка на нарушител водач И.Й.М. – л. 62-65, молба до н-к на РДВР 

Видин с вх. № 953 000 295/10.01.2020 г., от И.Й.М. *** сектор ПП с рег. № 

953 000 -4000/15.06.2020 г., до И.Й.М., относно неплатени 4 бр. НП – л. 

68, молба от И.Й.М. *** сектор ПП с вх. № 953 000 3348/22.05.2020 г., за 

получаване на СУМПС – л. 69, справка за нарушител водач И.Й.М. – л. 

71-74, ксерокопие на договор за правна защита и съдействие на адв. Ю., 

ведно със списък с разноски, и списък с разноски на гл. юрк. Т. Т.  

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което  

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

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

законоустановения едномесечен срок, визиран в чл.172, ал.1 от АПК. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 9,40 часа. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


