ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 19.11.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на деветнадесети ноември,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА
при участието на секретар Валерия Шутилова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 195 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ СЛАВЧЕВА
На именното повикване в 9.30 часа се явиха:
Жалбоподателя – Л.С.Г. ***, като баща и законен представител на
малолетното дете Р.Л.Г., уведомен по реда на чл. 138, ал. 2 АПК не се
явява, не се представлява.
Вместо жалбоподателя – Л.Л.Г., подпомагана от своя баща Л.С.Г.
***, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК, не се явява, не се
представлява.
За ответната страна – Кмета на Община Видин, редовно призован, се
явява гл.ю.к.Д., с пълномощно от по рано.
По делото е постъпила справка от МДТ при община Видин с изх. №
МД 02-2199/21.10.2020 г. за лицето Л.С.Г. от която е видно, че няма
деклариран автомобил с рег. № ВН2584ВК.
С вх. № 2516/23.10.2020 г. от ТД на НАП София е постъпило писмо,
ведно със справка за актуално състояние на трудови договори на „Пантеон
интер“ ЕООД.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Гл.ю.к.Д.: 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:
В Административен съд-Видин е постъпила жалба от Л.С.Г. ***,
като баща и законен представител на малолетното дете Р.Л.Г. и Л.Л.Г.,
подпомагана от своя баща Л.С.Г. *** против Заповед № РД-02-11-684 от
10.07.2020г. на Кмета на Община Видин, с която на основание чл.4, ал.1 от
Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена
издръжка и чл.152, ал.2 от СК е отказано изплащането на издръжка на
Л.Л.Г. и Р.Л.Г., чрез техния баща и законен представител Л.С.Г. ***.
Гл.ю.к.Д.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме приложената
административна преписка и ИД №20191320401035. Няма да соча други
доказателства.
Съдът намира, че следва да приеме доказателства по делото и

административната преписка, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЛАГА писмо вх.№ 1783/31.07.2020г. на Зам.кмета на община
Видин, л.14-л.15 по делото и молба вх.№ 2107/14.09.2020г. от Л.С.Г. – л.
53, писмо вх. № 2253/29.09.2020 г. на РС Видин – л.63 по делото, молба от
Л.С.Г. вх. № 2398/13.10.2020 г., - л. 66, писмо вх. № 2431/19.10.2020 г. на
ТД на НАП В. Търново- офис Видин – л. 72, молба вх. № 2435/19.10.2020
г. на Л. С. Г. –л.76, молба вх. № 2464/20.10.2020 г. на Л. С. Г. – л. 80,
писмо на НАП София вх. № 2469/21.10.2020 г. л. 82, писмо вх. №
2516/23.10.2020 г. на ТД на НАП София – л.87.
ПРИЛАГА: Изпълнително дело № 20191320401035/2019г. по описа
на ДСИ при Районен съд – Видин.
ПРИЕМА Заповед № РД-02-11-684 от 10.07.2020г. на Кмета на
Община Видин, л.3 и л.16-л.17 по делото; Удостоверение от РС – Видин с
№ ПО-01-10-811 от 26.05.2020г. до община Видин, л.18 по делото; искане
от Л.Л.Г., подпомагана от своя баща Л.С.Г. до Държавен съдебен
изпълнител при РС –Видин от 14.05.2020г., л.19 – л.20 по делото; искане
от Л.С.Г. ***, като баща и законен представител на малолетното дете
Р.Л.Г. *** от 14.05.2020г., л.21 – л.22 по делото; Протокол изх.№
1447/15.05.2020г. на Държавен съдебен изпълнител при РС – Видин, л.23 –
л.25 по делото; справка от Централна база на „Пътна полиция“ –гр.Плевен
за настоящата собственост Р.В.Р., л.26 –л.27 по делото; справка от НАП за
наличие/липса на задължения към дата 12.05.2020г. на лицето Р. В. Р., л.28
по делото; справка на НОИ за доход от пенсия и добавка /УП-8/, л.29 по
делото; справка за актуалното състояние на действащите трудови договори
към дата 12.05.2020г., л.30 по делото; извадка от Кадастралноадминистративната информационна система на АГКК, л.31 по делото;
актуално състояние от ТР на „Пантеон Интер“ЕООД, л.32 по делото;
справка БНБ за банкови сметки на физическо /юридическо лице, за
периода 31.10.2016г. – 12.05.2020г., л.33 по делото; писмо от 18.03.2020г.
на Директор Д“Местни данъци“ при община Варна до Държавен съдебен
изпълнител при РС –Видин, л.34 по делото; удостоверение за декларирани
данни, издадено на Р. В. Р. от община Варна, л.35 по делото; запорно
съобщение на Държавен съдебен изпълнител при РС –Видин с изх.№
4578/09.04.2020г. до ТП на НОИ – Плевен, л.36 по делото; писмо от
14.04.2020г. на ТП на НОИ – Плевен до Държавен съдебен изпълнител
при РС –Видин, л.37 по делото; запор върху дружествен дял от
14.05.2020г. до ТР – Видин, л.38 по делото; писмо изх.№ 11-00558/18.03.2020г. на Агенция по вписванията до Държавен съдебен
изпълнител при РС –Видин, л.39 по делото; справка по данни за
физическо/юридическо лице за всички Служби по вписвания, за периода
01.01.1992г.-12.03.2020г., л.40 по делото; писмо изх.№ Рд-12-02-585-6 от
11.05.2020г. на МЗХГ – Варна до РС –Видин, л.41 по делото; съобщение
от 12.05.2020г. на РС – Видин до Началник сектор ПП КАТ при ОДМВР –
Видин, л.42 по делото; молба от Л.С.Г. ***, като баща и законен

представител на малолетното дете Р.Л.Г. *** – 2 бр., л.43 – л.44 по делото;
удостоверение от 09.06.2020г., издадено на Л.С.Г. ***, л.45 по делото, 1
бр. епикриза – л. 81, писмо на НАП София – л. 83-84 и л.88, както и
справка от МДТ при община Видин с изх. № МД 02-2199/21.10.2020 г.
ПРИЕМА Заповед № РД-Е113-01-722/17.07.2020г. на Управителя на
НЗОК.
Гл.ю.к.Д.: 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.
Гл.ю.к.Д.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите
процесната заповед като правилна и законосъобразна. Установено е, че
след направеното проучване от държавен съдебен изпълнител
обективирано с протокол № 1447/15.05.2020 г., е установено наличие на
имущество на длъжника по делото Р.Р. Изплащането на издръжка се
дължи, когато по ИД се установи, че неизправния длъжник няма доходи и
не притежава имущество, върху което да се насочи принудителното
изпълнение. С протокола си ДСИ е установил наличието на такова
имущество, което противоречи на разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за определяне на реда на плащане от държавите на присъдена
издръжка и на чл. 152, ал. 2 от СК. Във връзка с горното, моля да
постановите съдебния акт.
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с
решение в срока, визиран в чл.172, ал.1 от АПК.
Протоколът написан в съдебно заседание, в 9,45 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

