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П Р О Т О К О Л 
    Гр. Видин, 16.09.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Трети 

административен състав в публично съдебно заседание на 

шестнадесети септември, две хиляди и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ  ВИТКОВ 

 

при участието на секретаря В. К.  

сложи за разглеждане адм. дело № 168 по описа за 2020 г. 

докладвано от СЪДИЯ  ВИТКОВ 

На именното повикване в 09.45 часа се явиха: 

Жалбоподателят - А.К.И. ***, не се явява и не се представлява.  

По електронната поща на АС – Видин е постъпило писмено 

становище вх.№ 2134/15.09.2020г. от А.К.И., чрез адв. С.Ч. ***, с 

което моли да се даде ход на делото в негово отсъствие при липса на 

процесуални пречки за това. Приложен е и списък с разноски. 

За ответната по делото страна - Началника  на Областен отдел 

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

явява лично началника К.Ж.. 

СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.  

К.Ж. - началник  ОО „АА“ гр.Видин: Моля да се даде ход на 

делото.  

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва 

       Производството е образувано по жалба, подадена от А.К.И. ***, 

действаща чрез пълномощника адв. С.Ч. ***, съд. адрес:***, офис 

504, против заповед за прилагане на ПАМ № РД-14-1264/20.06.2020 г. 

на началник областен отдел „Автомобилна администрация”-Видин.  

       ДОКЛАДВА писмено становище вх.№ 2134/15.09.2020 г. от 

А.К.И., чрез адв. С.Ч. ***. 

         К.Ж. - началник  ОО „АА“ гр.Видин: Оспорвам жалбата. Няма 

да представям допълнителни доказателства. 

         Съдът констатира, че с определение от закрито заседание на 

17.07.2020г. е приел писмените доказателства по опис, приложени 

към съпроводително писмо вх.№ 1340/07.07.2020 г., общо 7 

документа, както и приложените към вх.№ 1385/10.07.2020 г. на 

ответника 13 броя писмени доказателства в заверени копия, както 

следва: заповед № РД-01-43/23.01.2020 г. на изп. директор на ИААА; 

АУАН № 274739/20.06.2020 г.; разписка от Еконт № 5300206516783; 
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протокол от 20.06.2020 г. на НАП; 4 броя удостоверения за насочване 

към работа в оригинал и превод на български език; копие от 

пощенски плик. Със същото определени са приети и приложените 

към молба вх.№ 1487/16.07.2020 г. на процесуален представител на 

оспорващия писмени доказателства, а именно вносна бележка от 

ПИБ, удостоверяваща внасянето на дължимата държавна такса по 

сметка на съда.  

Следва да приеме представените писмени доказателства след 

17.07.2020г., за което 

                          ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА представените писмени доказателства съгласно 

съпроводително писмо Рег.№ РД-14-1264#4/21.07.2020г., на началник 

Областен отдел „Автомобилна администрация“-гр.Видин, както 

следва: Заповед  № РД-17-13-7/19.06.2020г. на основание чл.50а, ал.1, 

чл.67, ал.7, т.2 от ЗДСл, чл.144, т.5 от КТ, чл.15, ал.1 от Наредбата за 

работното време, почивките и отпуските, във вр.със заповед рег.№ 

РД-01-273/12.06.2020г. на директор РД „АА“ – Враца – л.51; Заповед 

за прилагане на ПАМ № РД-14-1264/ 20.06.2020г. на началник ОО 

„АА“ гр.Видин – л.52-л.53; сведение от Г.И.Ц.– л.54; сведение от 

К.М.М.– л.55; сведение от М.В.Л– л.56; сведение от Д.К.К– л.57; 

сведение от В.С.Д.– л.58; сведение от Г.Ц.Ц.– л.59 по делото. 

ПРИЛАГА писмено становище вх.№ 2134/15.09.2020г. от 

А.К.И., чрез адв. С.Ч. ***, ведно със списък с разноски. 

К.Ж. - началник  ОО „АА“ гр.Видин: 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. 

          К.Ж. - началник ОО „АА“ гр.Видин: Моля да постановите 

решение, с което да отхвърлите жалбата и потвърдите издадената 

заповед за ПАМ № РД-14-1264/20.06.2020 г. като правилна и 

законосъобразна. На основание чл.63, ал.4 от ЗАНН правя 

възражение за прекомерност на претендираното адвокатско 

възнаграждение и моля същото да бъде намалено съгласно чл.7, ал.2, 

т.2 от Наредба № 1 за минималния размер на адвокатските 

възнаграждения. 

          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 09:50 часа в съдебно заседание.  

                                                         

                                                        Административен съдия: 
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                                                        Секретар: 

 


