П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 15.09.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Видин, в публично съдебно
заседание на петнадесети септември, 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 № 119 по описа за 2020 г.
докладвано от СЪДИЯ Николай ВИТКОВ
На именното повикване в 10,45 часа се явиха:
За касаторът – „Прогрес – 2005“ ООД – гр. Брегово, редовно
призовани чрез З.З.Ч., се явява управителят З.Ч..
Ответникът по касационната жалба – Дирекция „Инспекция по
труда” - Видин, редовно призовани, представител не се явява. От пълн. на
същите – ст. юрисконсулт Десислава Викторова - Микова са постъпили
писмени бележки вх. №2105/14.09.2020 г. , с които молят да се даде ход на
делото, заявяват, че оспорват подадената касационна жалба и излагат
съображения по касационното оспорване.
За Окръжна Прокуратура се явява прокурор Кирил Кирилов.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Управителят Ч.: Моля да се даде 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
ПРИЛАГА писмени бележки вх. №2105/14.09.2020 г. от ответника
по касационната жалба - дирекция „Инспекция по труда“ – Видин.
Управителят Ч. : Поддържам касационната жалба. Моля да приемете
копие на пощенски плик с подател Нина Мариянова Заева, пълномощно от
същата, препис-извлечение от акт за смърт , удостоверение за наследници,
фискален бон и извлечение от инвентарната книга. Няма да соча други
доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.
Прокурор Кирилов: Нямам доказателствени искания. Няма пречка да
се приемат представените писмени доказателства. Моля за ход по
същество.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени
доказателства както следва: Копие на пощенски плик с подател Нина
1

Мариянова Заева – гр. София, върху който има пощенско клеймо с дата на
подаване 13.01.2020 г. и пощенско клеймо с дата на получаване –
15.01.2020 г., пълномощно Милена Мариянова Георгиева,
преписизвлечение от акт за смърт №0602/09.10.2019 г. на лицето Мариян
Георгиев Георгиев, удостоверение за наследници на лицето Мариян
Георгиев Георгиев, фискален бон от „Български Пощи“ ЕАД, ПС Брегово
- такса превод на 1468 лева – 10,50 лв. и извлечение от инвентарната
книга.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО
Управителят Ч.:
Моля
да отменете решението на
първоинстанционния съд, ведно с атакуваното от нас НП. Инспекцията по
труда е образувала две дела за едно и също нещо, които са с различен
резултат в районен съд, едното което е
на разглеждане от
Административен съд – Видин. Твърдя, че са за едно и също нещо, тъй
като с една квитанция съм превела на двете сестри дължимите суми , тъй
като едната имаше пълномощно и за другата. След смъртта на техния
баща те дойдоха да вземат трудовата книжка, която към този момент все
още не беше оформена от НОИ. Не пожелаха да изчакат два дена като още
тогава при срещата ни аз ги уведомих, че имат да взимат две заплати на
починалия им баща и че могат да ги получат когато пожелаят. Нито една
от двете не дойде , а аз не знаех къде да ги преведа. Едната живее в София,
а другата във гр. Враца и бях учудена когато на 15 януари получих
писмото от тях с адреса за превеждане на сумите. Подозирам, че те не са
се появили до този момент, тъй като покойния им баща следваше да издаде
редица инвентар за което съм приложила препис от инвентарната книга,
който инвентар и до момента не е върнат. Считам, че нямам вина за
наложеното наказание като тези обстоятелства, които изложих не са взети
предвид от наказващия орган. Ето защо Ви моля да отмените решението на
първоинстанционния съд и потвърденото с него НП.
Прокурор Кирилов: Считам, че жалбата е основателна и следва да
бъде уважена, с оглед изложените аргументи за несъставомерност на
нарушението от субективна страна.
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 11,00 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
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