
 

 1 

П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 28.01.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Видин, в публично съдебно 

заседание на двадесет и осми януари, две хиляди и двадесета година в 

състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николай  ВИТКОВ 

2. Борис БОРИСОВ 

при участието на секретаря    М. Иванова ………………………………. 

и прокурора  Кирил Кирилов....……….….….….. сложи за разглеждане 

КАНДело  № 1 по  описа  за  2020 г. …..................................................... 

докладвано от СЪДИЯ     Николай  ВИТКОВ................................….. 

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:    

За касатора – ОДМВР  - Видин, редовно призовани,  се явява гл. 

юрисконсулт Теодор Тошев, с пълномощно от днес.  

Ответникът по касационната жалба – „ВИДЕКС” АД, 

представлявано от управителя Д.С.М., редовно призовани, представител не 

се явява. От същите е получена молба вх. № 246/27.01.2020 г.  с която моли 

да се даде ход на делото, заявява, че оспорва касационната жалба и излага 

съображения по касационното оспорване. 

За Окръжна Прокуратура се явява прокурор Кирил Кирилов. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.   

Гл. юрисконсулт Тошев: Моля да се даде ход на делото.  

Прокурор Кирилов: Да се даде ход на делото. 

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

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

ПРИЛАГА молба вх. №246/27.01.2020 г. от ответника по 

касационната жалба – „ВИДЕКС” АД. 

Гл. юрисконсулт Тошев: Поддържам касационната жалба. 

Представям и моля да приемете извлечение от системата на StarPost, 

относно получаването от страна на ответника по касация на визираните в 

решението на районен съд Белоградчик писмо и Заповед на Директора на 

ОДМВР - Видин, с която са дадени  задължителни предписания и делото 

Заповед № 8121з-595/2015 г. на Министъра на вътрешните работи, относно 

оправомощаване на длъжностни лица от МВР да издават  наказателни 

постановления по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия. Други доказателства няма да соча. Моля да 

дадете ход на делото по същество. 

Прокурор Кирилов: Нямам доказателствени искания. Няма пречка да 

се приемат представените писмени доказателства. Моля за ход по 

същество.   

Съдът 

ОПРЕДЕЛИ: 
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ПРИЕМА извлечение от системата на StarPost с бар код № 

9006501183/24.04.2018 г.  и Номер на плик :368з-656, с отбелязване, че е 

доставено от куриер на 04.07.2018 г.; извлечение от системата на StarPost с 

бар код № 9006497339/23.04.2018 г. и Номер на плик:368000-3898, с 

отбелязване, че е доставено от куриер на 02.05.2018 г. , както и Заповед № 

8121з-595/2015 г. на Министъра на вътрешните работи, относно 

оправомощаване на длъжностни лица от МВР да издават  наказателни 

постановления по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия.  

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

Гл. юрисконсулт Тошев:  Моля да уважите касационна жалба. 

Намирам, че представените в днешното съдебно заседание извлечения от 

системата на StarPost се установява кога ответникът по касация е получил 

процесната заповед  и писмо. Безспорно са доказани вменените му 

нарушения.  Същият не е разполагал със собствени или наети помещения, 

нито е била налице  въоръжена охрана.  Неправилно първоинстанционният 

съд  е приел, че такива са налице, без обаче от търговското дружество да са 

сключени необходимите за  това писмени договори. Касае се за отношения 

между търговци, където почти не са налице неформални договори. В този 

смисъл моля за Вашето решение, с което да уважите жалбата и да отмените 

решението на въззивната инстанция и да потвърдите процесното НП.   

Алтернативно Ви  моля, в случай, че не уважите жалбата ни и се 

претендира адвокатско възнаграждение, то да го намалите  до минималния 

законоустановен размер.  

Прокурор Кирилов: Считам, че жалбата като неоснователна, следва 

да се остави без уважение, като оставите в сила първоинстанционното 

решение, с оглед мотивите му за недоказаност на нарушението.  

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 10,30 часа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 

 

 

 
 


