ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 12.11.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен състав в
публично съдебно заседание на дванадесети ноември, две хиляди и
двадесетата година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА
при участието на секретар Валерия Шутилова
и прокурора: сложи за разглеждане адм. дело № 214 по описа за 2020
год., докладвано от
СЪДИЯ СЛАВЧЕВА
На именното повикване в 09.30 часа се явиха:
Вместо жалбоподателя – С.Ж.Е. ***, редовно призован, се явява
адвокат Г.Г., с пълномощно от по-рано.
За ответната по жалбата страна – Началник на Областен
отдел“Автомобилна администрация“- гр.Видин към ИААА – К.Ж.,
редовно призован, се явява началник Ж..
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат Г.: Моля да се даде ход на делото.
Началник ОО“АА –К.Ж.: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че ход на делото, следва да бъде даден, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.
Настоящото дело е образувано по жалба на С.Ж.Е. *** против
Заповед за ПАМ № РД-14-1731/31.07.2020 год. на началник
ОО“Автомобилна администрация“- гр.Видин към ИААА.
Адвокат Г.: Поддържам подадената жалба. Моля да се приемат
доказателствата, приложени по делото. Представям и моля да приемете
споразумение за материална отговорност за предоставено имущество като
приложение към трудов договор от 12.02.2020 г. сключен между FlashWorks и моя доверител. Нямам други искания, няма да соча нови
доказателства.
Началник ОО“АА –К.Ж.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете
административната преписка. Доказателства няма да соча.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЛАГА: молба вх. № 2518/23.10.2020 г. от адвокат Г.Г., ведно с
вносна бележка за внесена ДТ и пълномощно.
ПРИЕМА: Заповед за ПАМ № РД-14-1731/31.07.2020 год. на
началник ОО“Автомобилна администрация“- гр.Видин към ИААА, л.3 по
делото; Акт за установяване на административно нарушение № 277141 от
31.07.2020г., л.4 по делото; уведомление изх.№ 11-12-5387#2 от
31.07.2020г. до г-н Румен Каменов от Началник ОО“Автомобилна
администрация“- гр.Видин, л.5 по делото; споразумение за материална
отговорност за предоставеното имущество като приложение към трудовия
договор от 12.02.2020г., л.6 по делото; споразумение за условията на
ползване на жилището като приложение към трудовия договор от
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12.02.2020г., между „Flash – Works“ и С.Ж.Е. / на английски език, с
превод на български език, л.7 – л.9 по делото, както и представеното в
днешното съдебно заседание споразумение за материална отговорност за
предоставено имущество, като приложение към трудов договор от
12.02.2020 г. сключен между Flash-Works и моя доверител .
Адвокат Г.: Нямам други искания. Няма да соча други
доказателства. Моля за ход на делото по същество.
Началник ОО“АА –К.Ж.: 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 Г.: Моля да бъде отменен ПАМ, като неправилен и
незаконосъобразен. От цитираната разпоредба може да се направи извода,
че ПАМ, какъвто е в случая може да се наложи само на лица, които
осъществяват обществен превоз, а за да осъществяват обществен превоз
съгласно §1, т. 5 от Допълнителни разпоредби от Закона за автомобилния
превоз е само юридическо или физическо лице, който е регистриран като
търговец. В конкретния случай той нито е юридическо, нито физическо
лице за да му бъде наложена ПАМ за извършване на нерагламентиран
превоз. Още повече липсват всякакви доказателства относно това, че той
е получил някакво възнаграждение, дали парично или под друга форма за
извършване на превоза. Видно от представения документ, че лицето
работи в Германия на трудов договор той е тръгнал с двама негови
съграждани да си пътуват за Германия, тъй като те са били в отпуск.
Няма доказателства, че С.Е. е извършил нарушение, за което му е
съставен акт затова, че е извършил нерагламентиран превоз. Буса не е
негова собственост, а е собственост на друго лице, както е видно от
справката, че и другото лице няма осъществяван регламентиран превоз по
Закона за административните превози за да му се наложи такова
наказание. Моля да ми дадете 5 дневен срок за представяне на писмени
бележки. Моля да ми бъдат признати и разходите направени по делото.
Началник ОО“АА –К.Ж.: Правя възражение за прекомерност на
адвокатското възнаграждение. Моля да оставите в сила ПАМ, същия е
законосъобразен.
Съдът счете делото за изяснено и ще обяви решението си в законния
срок.
Протоколът написан в съдебно заседание в 9,45 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
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