Протокол
№

гр. София, 31.03.2021 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 28 състав,
в публично заседание на 31.03.2021 г. в следния състав:
СЪДИЯ: Антони Йорданов

при участието на секретаря Наталия Дринова и при участието на
прокурора Куман Куманов, като разгледа дело номер 7907 по описа за 2020
година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:
На именното повикване в 11.20 часа (при спазване на процедурата по чл.
142, ал. 1 ГПК, във връзка с чл. 144 АПК) се явиха:
ИЩЕЦЪТ – А. Б. Н. - редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява,
представлява се от адв. Б., с пълномощно по делото от днес.
ОТВЕТНИКЪТ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА - редовно призовани за днешното съдебно
заседание, не се явяват, не изпращат представител.
СГП – редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представляват от
прокурор К..
АДВ. Б. – Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОР К. – Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в
днешното съдебно заседание, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА искова молба от А. Б. Н. срещу Столична община, с искане ответникът
да бъде осъден да заплати сумата от 341.00 лева, недължимо платена сума по
Наказателно постановление № СОА17-РД11-4635/11.08.2017 г., издадено от
заместник-кмета на Столична община.
ДОКЛАДВА приложените към исковата молба писмени доказателства.
ДОКЛАДВА съдържащите се в административно дело № 6434/2019 година по описа

на АССГ, Второ отделение, 53 състав писмени материали.
ДОКЛАДВА съдържащите се в административно дело № 1190/2020 година по описа
на ВАС, Трето отделение писмени материали.
АДВ. Б. – Поддържам исковата молба изцяло така, както е предявена. Моля да
приемете приложените към нея писмени доказателства. Представям и моля да
приемете удостоверение от МВР-СДВР-ОПП, свързано с процесния автомобил и
неговата регистрация. Няма да соча други доказателства. Нямам други
доказателствени искания.
ПРОКУРОР К. – Да се приемат докладваните доказателства. Не възразявам да бъде
прието днес представеното доказателство. Същото е допустимо. Нямам
доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.
По доказателствата, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА всички представени по делото писмени доказателства.
ПРИЕМА представеното в днешното съдебно заседание
представител на ищеца писмено доказателство.
Същите ще бъдат обсъдени и ценени с крайния съдебен акт.

от

процесуалния

АДВ. Б. – Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.
ПРОКУРОР К. - Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други
доказателства.
СЪДЪТ намира, че делото е попълнено с достатъчно доказателствен материал въз
основа, на който да формира своите правни изводи и да обяви своето решение, поради
което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРОЧИТА И ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства.
ПРИКЛЮЧВА СЪБИРАНЕТО на доказателства.
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
АДВ. Б. – Моля да уважите предявения иска като доказан по основание и размер.
Претендирам разноски. Списък е представен с първоначалната искова молба. Във
връзка с многократното разглеждане на делото ги претендирам в двоен размер.
ПРОКУРОР К. – Моля да уважите исковата претенция. Считам същата за основателна
и доказана по основание и размер.
СЪДЪТ НАМИРА ДЕЛОТО ЗА ИЗЯСНЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА И ОБЯВИ,
ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪС СЪДЕБЕН АКТ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.25 часа.

СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

