
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 14.01.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на четиринадесети януари, 

две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА 

 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 339 по описа за 2019 год.  

докладвано от           СЪДИЯ  ГЕНАДИЕВА 

На именното повикване в 14,00 часа се явиха: 

За жалбоподателя – В.Ц.П. ***, редовно призован чрез адвокат 

Д.Г., представител не се явява.  

От жалб.В.П., чрез адвокат Г., е постъпила молба вх.№ 

88/13.01.2020г. за даване ход на делото в тяхно отсъствие, с изложени 

доводи по същество. 

За ответната страна – Полицейски инспектор при Районно 

управление на ОДМВР Видин, редовно призован, се явява гл.ю.к.Т.Т., с 

пълномощно от днес. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Гл.ю.к.Тошев: Моля да се даде ход на делото. 

Съдът намира,че няма пречки за даване ход на делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

           Производството е по реда на чл.64,ал.7 от ЗМВР във вр. с чл.149 и 

сл. от АПК. 

Настоящото дело е образувано по жалба на В.Ц.П. *** против 

Разпореждане на Полицейски инспектор при Районно управление на 

ОДМВР Видин от 18.11.2019г. , с което му е разпоредено да не влиза в 

пререкания и саморазправа, да не извършва самоуправствени действия, 

да не се заканва и др.   

Гл.ю.к.Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете 

административната преписка. Представям и Ви моля да приеме 

удостоверение от ОДМВР относно заеманата длъжност от издателя на 

разпореждането – И. И. А.. Други доказателства няма да соча.  Нямам 

доказателствени искания. 

Съдът намира, че следва да приеме административната преписка, 

както и представеното в днешно съдебно заседание от процесуалния 

представител на ответника удостоверение, за което 



ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА Разпореждане на полицейски орган от 18.11.2019г. – И. 

И. А. – полицейски инспектор при РУ на ОДМВР – Видин, л.3 по 

делото; Докладна записка на РУ - Видин  относно извършена проверка 

по преписка с вх.№ 178600-14289/2019г., л.14 по делото; молба вх.№ 

178600-13511/11.11.2019г. от Б.С. Б. до Началника на РУ – Видин, л.15 

по делото; сведение от Б. С.Б. от 10.11.2019г., л.16 по делото; сведение 

от В.Ц.П. от 18.11.2019г., л.17 по делото; сведение от Б. С. Б. от 

18.11.2019г., л.16 по делото; Разпореждане на полицейски орган от 

18.11.2019г. – И. И. А. – полицейски инспектор при РУ на ОДМВР – 

Видин, л.19 по делото. 

ПРИЕМА удостоверение № 368000-426 от 13.01.2020г. на ОДМВР 

– Видин. 

ПРИЛАГА молба вх.№ 2438/25.11.2019г. от В.Ц.П., чрез адвокат 

Г. – пълномощник на жалбоподателя, ведно с вносна бележка за 

внесена Д.Т., л.8 –л.9 по делото и писмо вх.№ 2528/02.12.2019г.  на 

Началника на РУ – Видин, л.13 по делото и молба вх.№ 88/13.01.2020г. 

за даване ход на делото от жалбоподателя, чрез адвокат Г..  

Гл.ю.к.Т.: 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.Т.: Моля Ви да потвърдите процесното полицейско 

разпореждане, като законосъобразно и правилно, по мотиви, подробно 

изложени в извадки от съдебна практика по приложението на чл.64 от 

ЗМВР - практика на Върховен административен съд, а същото така и 

по мотивите, обективирани от Административен съд – Видин в 

решението по административно дело № 303 / 2019г. Моля да ми 

присъдите и разноските по делото, съгласно представения списък, а 

именно: в размер на 200 лева. 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с 

решение в законоустановения срок. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 14,20 часа. 

 

 

        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:                СЕКРЕТАР: 

 
 


