ПРОТОКОЛ
Гр. Видин, 09.01.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен
състав в публично съдебно заседание на девети януари, две хиляди
и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА
при участието на секретаря Вержиния Кирилова
сложи за разглеждане адм.дело № 368 по описа за 2019г.
докладвано от СЪДИЯ ПАНТАЛЕЕВА.
На именното повикване в 14.00 часа се явиха:
Вместо жалбоподателя - Н.Д.Н., редовно призован, се явява
адвокат Г.Г., с пълномощно от днес.
За ответната по делото страна – Директора на ОД на МВРВидин, редовно призован, се явява гл. юрисконсулт Т.Т., с
пълномощно от днес.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат Г.: Моля да дадете ход на делото.
Гл. ю.к.Т.: 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.
Делото е образувано по жалба на Н.Д.Н. –мл.полицейски
инспектор в група „ОП“ при РУ-Кула към ОД на МВР-Видин против
Заповед № 368з-1971/07.11.2019г. на Директора на ОД на МВРВидин за налагане на дисциплинарно наказание.
Адвокат Г.: Поддържам жалбата. Поддържаме направеното
искане за разпит на двама свидетели,които не успяхме да доведен за
днешното съдебно заседание, тъй като са служебно ангажирани и
молим същите да бъдат призовани за следващото съдебно заседание,
а именно: М.Д.Й. и Г.Н.А. по месторабота и които ще установяват
обстоятелства във връзка с извършеното нарушение, а именно дали
са се отклонили през работното време от точката на служебните си
задължения и станало ли е това със знанието на оперативния
дежурен в РУ – Кула.
Гл.ю.к.Т.: Оспорвам жалбата. Не възразявам да бъдат уважени
доказателствените искания. В изпълнение на указанията представям
и моля да приемете следните писмени доказателства, както следва:
Указания относно изпълнение на контрол на пътното движение №
291р-3008/22.04.2019г., Указания относно изпълнение на контрол на
пътното движение № 291р-3005/22.04.2019г., Заповед № 8121з1216/27.10.2016г. на Министъра на вътрешните работи за определяне

на районите на действие на районните управления и участъци към
ОД на МВР и СДВР. Нямам други доказателствени искания на този
етап.
Адвокат Г.: Не възразявам да се приемат представените
писмени доказателства.
Съдът намира, че следва да бъде приета представената
административна преписка, както и представените в днешното
съдебно заседание писмени доказателства, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА представената административна преписка, както
следва: Заповед № 368з-1971/07.11.2019г. за налагане на
дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ на държавен
служител на ОДМВР-Видин – л.5-л.8 по делото; Становище № 368р10815/01.10.2019г. до директора на ОДМВР-Видин – л.9-л.18;
Справка № 368р-10535/25.09.2019г. до директора на ОДМВР-Видин
– л.19-л.28; Заповед № 368з-1232/25.07.2019г. на ОДМВР-Видин
относно извършване на проверка по получени данни за извършено
дисциплинарно нарушение и/или установяване на неговия
извършител – л.29; Писмо Рег.№ 7853р-7092/23.07.2019г. на
Дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР-София до директора на
ОДМВР-Видин – л.30; ксерокопие на видеофайл – л.31; Докладна
записка Рег.№ 368р-9036/19.08.2019г. до директора на ОДМВРВидин – л.32; Докладна записка Рег.№ 368р-8836/13.08.2019г. до
директора на ОДМВР-Видин – л.33; Писмо Рег.№ 953р4632/29.07.2019г. до Началника на РУ – Кула – л.34; Писмо УРИ
291р-5719/01.08.2019г. на РУ – Кула до Началник сектор ПП при
ОДМВР-Видин – л.35; Покана за запознаване с обобщена справка и
даване на допълнителни обяснения или възражения Рег.№ 363р10606/26.09.2019г. – л.36; Покана за запознаване с обобщена справка
и даване на допълнителни обяснения или възражения Рег.№ 368р10607/26.09.2019г. – л.37; Опис на материалите по преписка по
Заповед № 368з-1232/25.07.2019г. – л.38; Часови график за работата
на нарядите от ПК при РУ-Кула, ОДМВР-Видин Рег.№ 291р4994/03.07.2019г.-л.39; Седмичен график за определяне деня и
времето за изпълнение на КПД в РУ-Кула № УРИ 291р4864/28.06.2019г. – л.40; Часови график за работата на нарядите от
ПК при РУ-Кула, ОДМВР-Видин Рег.№ 291р-5170/10.07.2019г. –
л.41; Седмичен график за определяне деня и времето за изпълнение
на КПД в РУ-Кула № УРИ 291р-5070/04.07.2019г. – л.42; Ежедневна
ведомост Рег.№ 291р-4819/27.06.2019г.-л.43-л.46; Писмо на ОДМВРВидин № 953р-4630/29.07.2019г. до Директора на Дирекция
„Вътрешна сигурност“ – л.47; Писмо Рег.№ 7855р-7729/09.08.2019г.
на Дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР-София до директора на
ОДМВР-Видин – л.48; Протокол за извършване на визуален преглед,
прослушване и анализ на предоставени видео файлове № 368р10346/18.09.2019г.-л.49-л.51; Писмо на ОДМВР-Видин до Началника
на сектор „КАПОЧР“ № 368р-8967/16.08.2019г. – л.52; Кадрова

справка за мл.инспектор М.Д.Й. Рег.№ 368р-9057/19.08.2019г. – л.54;
Кадрова справка за мл.експерт Н.Д.Н. Рег.№ 368р-9058/19.08.2019г.
– л.55; Сведение от М.Д.Й. до Председателя на ДРО Рег.№ 368р9770/05.09.2019г. – л.56; Сведение от Н.Д.Н. до Председателя на
ДРО Рег.№ 368р-9093/20.08.2019г. – л.57 по делото.
ПРИЕМА представените писмени доказателства в днешното
съдебно заседание от процесуалния представител на ответната
страна, както следва: Указания относно изпълнение на контрол на
пътното движение № 291р-3008/22.04.2019г., Указания относно
изпълнение на контрол на пътното движение № 291р3005/22.04.2019г., Заповед № 8121з-1216/27.10.2016г. на Министъра
на вътрешните работи за определяне на районите на действие на
районните управления и участъци към ОД на МВР и СДВР.
ДОПУСКА при призоваване посочените двама свидетели на
страната на жалбоподателя, които да бъдат призовани за следващото
съдебно заседание при депозит в размер общо на 12 лева, вносими в
7 дневен срок от днес от жалбоподателя, като в същия срок следва да
бъде представена вносната бележка за внесения депозит.
ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2020 год. в 14.30
часа, за която дата страните уведомени, както следва:
жалбоподателят Н.Д.Н., уведомен в днешното съдебно заседание
чрез адвокат Г.Г., ответната по делото страна – Директора на ОД на
МВР-Видин, уведомен в днешното съдебно заседание чрез гл.
юрисконсулт Т.Т..
Да се призоват свидетелите след внасяне на депозита.
Протоколът написан в 14.20 часа в съдебно заседание.
Административен съдия:
Секретар:

