
П Р О Т О К О Л 
Гр. Видин, 24.02.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, VI административен 

състав в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари, 

две хиляди и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ 

 

при участието на секретаря Валерия Шутилова 

сложи за разглеждане адм. дело № 541 по описа за 2015 г. докладвано от 

СЪДИЯ  БОРИСОВ. 

 На именното повикване в 15.00 часа се явиха: 

Жалбоподателят – Т.С.Т., се явява лично и с адвокат Л.И., с 

пълномощно от по-рано. 

За ответната страна – Директор на ОДМВР - Видин, редовно 

призован, представител не се явява. 

С вх. №382/10.02.2020 г. от ОС Видин са постъпили: НОХД № 

317/2016 г. по описа ОС Видин, ведно с ВНОХД № 147/2018 г. на 

Софийски апелативен съд – 2 тома, ВЧНД № 107/2018 г. на Софийски 

апелативен съд, ВЧНД № 1000/2016 г. на Софийски апелативен съд, 

КНОХД № 600/2019 г. на ВКС, ВЧНД № 1372/2017 г. на Софийски 

апелативен съд, ВНОХД № 995/2017 г. на Софийски апелативен съд, 

НОХД № 95/2016 г. на ОС Видин и ДП № 979/2015 г. на РУП Видин – 2 

тома. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат И.: Моля да се даде ход на делото.  

Жалб. Т.: Моля да се даде ход на делото. 

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Адвокат И.: Поддържам жалбата. Моля да приложите делата 

приложени с НОХД № 317/2016 г. на ОС Видин.  

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЛАГА: писмо вх. № 382/10.02.2020 г. на ОС Видин – л. 327 по 

делото. 

ПРИЛАГА: НОХД № 317/2016 г. по описа ОС Видин, ведно с 

ВНОХД № 147/2018 г. на Софийски апелативен съд – 2 тома, ВЧНД № 

107/2018 г. на Софийски апелативен съд, ВЧНД № 1000/2016 г. на 

Софийски апелативен съд, КНОХД № 600/2019 г. на ВКС, ВЧНД № 

1372/2017 г. на Софийски апелативен съд, ВНОХД № 995/2017 г. на 

Софийски апелативен съд, НОХД № 95/2016 г. на ОС Видин и ДП № 

979/2015 г. на РУП Видин – 2 тома. 

Адвокат И. – Други доказателства няма да соча, нямам искания, 

моля за ход на делото по същество. 

Жалб. Т. – Няма да соча доказателства, нямам искания, моля за ход 



на делото по същество. 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

Адвокат И. – Моля да уважите предявената жалба и да отмените 

атакуваната заповед и ни присъдите разноски по делото. Моля да 

обърнете внимание на заповедта на директора на ОДМВР в която се 

изреждат нарушение от страна на моя доверител. От самото наказателно 

производство може да установите че неговите действия са били 

обосновани към онзи момент Направил оглед на място, поискал е 

съответното свидетелство за съдимост на лицето и всички необходими 

действия Към онзи момент е нямало причини да бъде задържано лицето 

под стража, тъй като не е имало данни за извършване на убийство. Може 

да обърнете внимание, че след задържането на лицето което е извършител 

е освободено и по късно е задържано. От освобождаването му до 

задържането му под стража не е извършил никакви престъпления, нито се 

е укрил. В тази посока всички тези основания които са посочени не са 

свързани с конкретните действия и немогат да се приемат че те са налице. 

Моля в указан от Вас срок да представя и писмени бележки по делото.  

Жалб. Т. – Поддържам казаното от адв. И.. 

Съдът дава 7- мо дневен срок за представяне на писмени бележки.  

Съдът счете делото за изяснено и ще обяви решението си в законния 

срок.  

Протоколът написан в 15,25 часа в съдебно заседание.  

 

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                               СЕКРЕТАР:  
 
 


