ПРОТОКОЛ
Гр. Видин, 29.01.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Трети административен
състав в публично съдебно заседание на двадесет и девети януари, две
хиляди и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ВИТКОВ
при участието на секретаря В.Кирилова и прокурора……сложи за
разглеждане адм. дело № 397 по описа за 2019 г. докладвано от СЪДИЯ
ВИТКОВ.
На именното повикване в 09.45 часа се явиха:
Жалбоподателят - Р.И.Ц., редовно призован, се явява лично и с
адвокат Г.Г., с пълномощно от днес.
По делото е постъпила молба Вх.№ 74/10.01.2020 г. от
жалбоподателя Р.И.Ц., в която са посочените имената на свидетел по
делото, а именно: В.В.М..
За ответната по делото страна – Директор на ОД на МВР - Видин,
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 Р.И.Ц., с адрес за призоваване по
месторабота в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Видин, против
заповед № 368з-1991/11.11.2019 г. на директор на ОДМВР-Видин, за
налагане на дисциплинарно наказание.
Адвокат Г.: Поддържам жалбата. Не възразявам да се приеме
административната преписка. Моля да се отложи делото за друга дата, тъй
като свидетеля В.В.М. не се явява и не можем да осъществим връзка с
него.
Гл.ю.к.Т.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Не
възразявам да се отложи делото за друга дата за разпит на свидетеля.
След като изслуша становищата на страните, Съдът намира, че
липсват процесуални пречки за приемане на представените писмените
доказателства от страните, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЛАГА молба от жалбоподателя Р.И.Ц. Вх.№ 74/10.01.2020г.
Съдът констатира, че с Определение от закрито заседание,
проведено на 16.12.2019 г. е приел представената от ответника

административна преписка, по опис, приложена към съпроводително
писмо вх.№ 2676/13.12.2019 г. на директор на ОДМВР-Видин, в заверени
ксерокопия, състояща се от 123 листа.
Съдът счита за основателно направеното искане на жалбоподателя
за отлагане на делото за друга дата за разпит на свидетеля, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ОТЛАГА делото и го насрочва за 19.02.2020г. в 10.00 часа, за която
дата страните уведомени, както следва: жалбоподателят Р.И.Ц., уведомен
в днешното съдебно заседание лично и чрез адвокат Г.Г. и ответната по
делото страна – Директор на ОД на МВР – Видин, уведомен чрез гл.ю.к.Т.
Протоколът написан в 09.55 часа в съдебно заседание.
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