П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 16.11.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Видин, в публично съдебно
заседание на шестнадесети ноември, две хиляди и двадесета година, в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА
ЧЛЕНОВЕ:

1. Биляна ПАНТАЛЕЕВА
2. Росица СЛВАЧЕВА

при участието на секретаря М. Иванова
и прокурора Кирил Кирилов
сложи за разглеждане КАНДело № 190 по описа за 2020 г.
докладвано от СЪДИЯ Биляна ПАНТАЛЕЕВА
На именното повикване в 09,30 часа се явиха:
За вносителя на предложението – Окръжна прокуратура – гр. Видин,
редовно призовани, се явява прокурор Кирилов.
П.С.И. ***, редовно призован, представител не се явява.
За наказващия орган – Районно управление - Видин, редовно
призовани, се явява юрисконсулт Теодор Тошев, с пълномощно от днес.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Прокурор Кирил Кирилов: Моля да се даде ход на делото.
Гл. юрисконсулт Тошев: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че няма пречка за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА
Делото е образувано по предложение за възобновяване на
административно-наказателно производство във връзка с наложена глоба с
фиш серия Н № 0600469 от 21.03.2019г.
СТАНОВИЩЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
Прокурор Кирилов: Поддържам предложението за възобновяване на
административнонаказателното производство, приключило с издаването на
Фиш Серия Н №0600469 от 21.03.2019г. на основанията, посочени в
предложението. Нямам доказателствени искания. Моля да дадете ход на
делото по същество.
Гл. юрисконсулт Тошев: Поддържам предложението, направено на
Окръжна прокуратура - Видин. Нямам доказателствени искания. Моля да
дадете ход на делото по същество.
Съдът намира, че следва да приеме представените доказателства с
преписката
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА представената с предложението преписка, в оригинал №
967000-9838/24.09.2020г. по описа на Сектор ПП при ОДМВР - Видин,
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съдържаща: Докладна записка рег №178-16595/12.10.2020г. относно
извършена проверка по настоящата преписка – лист 12; жалба от П.С.И.
***7000-9838/24.09.2020 г. – лист 10; договор за покупко-продажба на
МПС от 31.08.2015 г. – лист 9; глоба с фиш серия Н от 21.03.2019 г.
№0600169 – лист 8; глоба с фиш серия Н от 13.05.2020 г. №0650718 – лист
7; глоба с фиш серия Н от 14.05.2020 г. №0754990 – лист 6; глоба с фиш
серия Н от 04.09.2020 г. №0753546– лист 5; Глоба с фиш серия Х №
033210 от 08.09.2020г. – лист 4; глоба с фиш серия Х № 033211 от
14.09.2020г. - лист 3; глоба с фиш серия Н №0 753548 от 16.09.2020г. –
лист 2; Сведение от П. Петров – лист 1.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
Прокурор Кирилов: Моля да уважите направеното предложение, с
оглед подробно изложените в него аргументи, като възобновите
административнонаказателното производство по издаването на
Електронния фиш, да отмените същия, след което прекратите
административнонаказателното производство по издаването на фиша и
материалите да се върнат на административнонаказващия орган за
наказване на виновното лице.
Гл. юрисконсулт Тошев: Моля да уважите направеното предложение.
Същото е допустимо. Направено е в законоустановения срок по чл.71 от
ЗАНН за осн. по чл.70, б. „в“ от същия закон. Изхожда от легитимирано
лице, основателно е предвид представените писмени доказателства,
сочещи че посочения във фиша нарушител, не е бил собственик на
автомобила, към датата на извършване на нарушението. С оглед на горното
моля да постановите решение, с което да възобновите административнонаказателното производство, като отмените процесния фиш и изпратите
преписката на компетентния административнонаказващ орган за
реализиране на административнонаказателна отговорност.
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 09,40 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
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