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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 25.02.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на двадесет и пети февруари,  

две хиляди и двадесета година  

в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА 

 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора:                                                            сложи за разглеждане 

адм. дело № 408 по описа за 2019 год.  

докладвано от                   СЪДИЯ  ГЕНАДИЕВА 

На именното повикване в 14,00 часа се явиха: 

Жалбоподателят – И.В.И. ***, редовно призован, се явява лично.        

За ответната по делото страна – Началник група към ОД на МВР 

Видин, сектор „Пътна полиция“, редовно призован, се явява гл.ю.к.Т., 

с пълномощно от днес.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

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

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

Съдът намира, че ход на делото следва да бъде даден, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

Настоящото дело е образувано по жалба на И.В.И. *** против 

Заповед за прилагане на ПАМ № 19 – 0953 – 000572/ 02.12.2019г. на 

Началник група към ОДМВР Видин, сектор „Пътна полиция“, с 

която е постановено временно отнемане на свидетелството за 

управление на МПС на водач до решаване на въпроса за 

отговорността, но не повече от 18 месеца. 

Жалб.И.: Поддържам подадената жалба. Моля да се приемат 

приложените по делото доказателства. Няма да представям нови 

доказателства. Нямам други искания, освен представените и 

допуснати. Водя допуснатият ми свидетел Б. Г., който моля да бъде 

разпитан.  

Гл.ю.к.Т.: Оспорвам жалбата. Моля да бъде приета 

административната преписка. Представям и моля да приемете Заповед 

№ 1524 от 2016г. на Министъра на вътрешните работи относно 

определяне на служби за контрол по ЗДвП и заповед № 125 от 2017г. 

на Директора на ОД на МВР – Видин за оправомощаване на 
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длъжностни лица от структурата да издават заповеди за ПАМ по 

ЗДвП.  

Имам искане да ми бъдат допуснати до разпит за следващото 

съдебно заседание двама свидетели в режим на довеждане, единият от 

които служителят на сектор „Пътна полиция“ – Н. Д. Ц. относно 

обстоятелството дали жалбоподателят е отказал да бъде изпробван с 

техническо средство за употреба на алкохол и другият свидетел е 

служителят на РУ – Видин  - Е.Г. А., който е спрял жалбоподателя в 

нощта на проверката относно обстоятелството как е извършено 

спирането, с каква униформа е бил облечен служителят на РУ –Видин 

и дали жалбоподателя е могъл да го възприеме като служител на МВР. 

По направеното доказателствено искане на жалбоподателя за разпит 

на един свидетел в днешното съдебно заседание, предоставям на съда. 

Относно представените по делото фото снимки, моля да не ги 

приемате, същите не са годно доказателство и не са събрани със 

способите и средствата на ГПК, който е субсидиарно приложим в 

настоящото производството.   

Жалб.И.: По поисканите доказателства от другата страна, 

предоставям на съда. С представените заповеди в днешното с.з. ще се 

запозная по – късно.   

Съдът намира, че следва да приеме представените по делото 

доказателства и административната преписка, както и представените 

заповеди в днешното съдебно заседание от процесуалния 

представител на ответника, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА Заповед за прилагане на ПАМ № 19 – 0953 – 000572/ 

02.12.2019г. на Началник група към ОДМВР Видин, сектор „Пътна 

полиция“, л.3 по делото; 3 бр. снимков материал, л.4 – л.6 по делото;  

ПРИЕМА Заповед за прилагане на ПАМ № 19 – 0953 – 000572/ 

02.12.2019г. на Началник група към ОДМВР Видин, сектор „Пътна 

полиция“, л.15 по делото; Докладна записка рег.№ 953р-

7076/11.12.2019г. на РУ – Видин относно: Преписка изх.№ 953р-

7076/19г. на сектор ПП при ОДМВР –Видин, л.16 по делото; акт за 

установяване на административно нарушение № 38795 от 30.11.2019г., 

л.17 по делото; талон за изследване на Н. Д. Ц. от 30.11.2019г., л.18 по 

делото; Докладна записка рег.№ 953р-7069/03.12.2019г. на сектор ПП 

при ОДМВР –Видин относно:Водач, който отказва да бъде изпробван 

за алкохол, л.19 по делото; Заповед за прилагане на ПАМ № 19 – 0953 

– 000569/ 30.11.2019г. на Началник група към ОДМВР Видин, сектор 

„Пътна полиция“, л.20 по делото; справка за нарушител  / водач на 

лицето И.В.И., л.21 –л.23 по делото. 

ПРИЕМА Постановление за изпращане на преписка по 

компетентност от 26.09.2019г. на Окръжна прокуратура – Видин, л. 30 
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по делото. 

ПРИЛАГА вносна бележка за внесена ДТ, л.10 по делото; писмо 

вх.№ 160/17.01.2020г. на Началник сектор “ПП“ при ОДМВР – Видин 

до АС – Видин, л.14 по делото и молба вх.№ 316/03.02.2020г. от 

И.В.И., за допускане до разпит на един свидетел пир довеждане, л.29 

по делото. 

ПРИЕМА Заповед № 81213-1524/09.12.2016г. на Министъра на 

вътрешните работи относно: определяне на служби за контрол по 

ЗДвП и Заповед № 368з-125/27.01.2017г. на Директора на ОДМВР – 

Видин относно: оправомощаване на длъжностни лица на ОДМВР – 

Видин да прилагат ПАМ от ЗДвП – общо 3 листа. 

 Съдът намира, че следва да допусне до разпит доведеният 

свидетел на жалбоподателя, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДОПУСКА и СНЕМА самоличността на свидетеля, както 

следва: 

Свидетелят – Б.Т. Г.– 65г., б.р. със страните. 

Самоличността на свидетеля се удостовери от л.к. № ***, 

издадена от МВР - Видин.  

На свидетеля се напомни отговорността по чл.290 от НК и 

същия обеща да говори само истината, след което се пристъпи към 

разпитът му. 

Свидетелят – Б. Т. Г.: Моля да ме изслушате много внимателно, 

защото в нашата държава се вършат безобразия от страна на 

организираната престъпна група, от страна на полицията, от страна на 

всички институции, които не само, че не си вършат работата, те са 

станали някаква организация, която тероризира гражданите на град 

Видин. Видно е, че това което казва ответника, не отговаря на 

истината. Отидете на пазара, има полицаи, заснел съм ги с камера. 

Сега в момента срещу Министъра на вътрешните работи е образувано 

следствие точно срещу униформите и това дело в момента се намира в 

Специализирания съд и Специализираната прокуратура. Така че тези 

полицаи, които ще бъдат свидетели, могат да бъдат облечени с 

всякакви униформи. Тези униформи не отговарят на изискванията на 

Конституцията на Р България и нито един гражданин на Р България не 

може и няма как да се подчинява, да изпълнява полицейски 

разпореждания, защото те не могат да прочетат на английски език 

думите, които е задължително по Конституция да бъдат написани на 

български език, защото гражданите на Р България нямат преводач. 

Това е корупционна схема, за която аз не мога да говоря в момента, 

защото Специализирания съд и прокуратура се занимават с този 

случай. Това безобразие, което се върши, е огромно. Хората са 

стресирани. Във Видин гражданите са останали толкова малко, че има 
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повече полицаи, отколкото граждани. Това безобразие никъде го няма, 

разбирам, ако има акция. За всяка една проверка, която се извършва от 

полицията, трябва да има заповед и тя трябва да е удостоверена от 

началника. В конкретния случай няма такава заповед и те си правят 

произвол. Сутрин ги събира началника на КАТ или на полицията и им 

дава нареждания колко човека да глобят днес. Когато ви спре 

полицай, трябва да каже, че се извършва проверка, а те правят обиски, 

това е полицейски произвол, който аз няма как като гражданин на Р 

България, да толерирам. Не може един полицай да бъде свидетел на 

друг полицай. Те съставят документи с невярно съдържание, с които 

документи с невярно съдържание заминават хора, взимат се номера, 

взимат се пари. Ако трябва да кажем дайте да дадем на държавата по 

хиляда или по две хиляди лева, ако толкова е закъсала държавата. 

Това безобразие не може и няма как да бъде толерирано. Защото в 

конкретния случай тези полицаи твърдят, че И. е бил пиян. Може ли 

на пиян човек, на който му взимат номерата и книжката, да му оставят 

колата и го карат да кара пиян, защото аз твърдя, че не е бил пиян, 

това е недопустимо.  

Аз обвинявам полицаите в злоупотреба със служебно 

положение, за това, че същите са допуснали не едно нарушение, с 

което са застрашили живота и здравето на гражданите, ако твърдят, че 

е бил пиян. Ако не е бил пиян, тогава значи да се прекрати делото, 

защото в противен случай тези полицаи подлежат на наказателно дело 

и не само това, а и злоупотреба с власт, набеждаване и други от 

Наказателния кодекс/ мога да изредя всички точки от НК/. Те са били 

длъжни да му вземат ключовете, да го задържат в районното и да го 

закарат в болницата. Като той трябва да откаже пред лекаря, че не 

иска да му се наруши целостта на кожата и да му вземат кръв. Това е 

трябвало да направят, а не други да се подписват или да хванат един 

човек от улицата - гражданин, който е бил там и да го накарат този 

гражданин да дойде, да свидетелства тук, защото по този начин се 

извращава цялата държава, вече хората нямат сигурност нито от 

полиция, нито от КАТ, нито от нищо. Цялата държава е разграбена и 

унищожена. Два милиарда и половина са заплатите на полицаите, а те 

са повече от гражданите. Сега в момента направиха нови организации 

- АПИ и т.н., с които стават три милиарда. Аз с тези три милиарда 

мога да направя във всеки един град всяка година по десет 

предприятия. Познавам И.И., той е безработен, той няма пари за хляб, 

а какво остава да пие. Момчето, което е било с него, той е употребил 

алкохол. И. го е докарал, защото има добро сърце.  

Това е не само безобразие, вършат се ежедневно престъпления, 

които престъпления Съда по някакъв начин става ли, не става ли 

съучастник, не мога да кажа, но това безобразие трябва да бъде 
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прекратено, защото в противен случай недоволството на гражданите 

на град Видин е огромно. Ще се стигне до там, че те ще престанат да 

зачитат законите на държавата, ще престанат да зачитат органите на 

реда, като органи на реда, защото действително сега те не отговарят на 

тези изисквания. Представете си един полицай с тази униформа сега 

да ви спре и да ви иска документите, аз как ще ги дам. Дайте да 

извикаме да дойдат с тяхната униформа и катаджиите, така е и с 

Гранична полиция и с Охранителна полиция, така са всичките, това е 

едно безобразие на Министъра на вътрешните работи. Те могат да си 

облекат старите дрешки, а да не облекат тези, които са им дадени сега. 

Мога да кажа колко струва една униформа. За едни екипи дето купиха 

на едни деца от футболен отбор шест милиона дето дадоха и сега има 

дело. А това, че на цялата държава са дали негодни дрехи и те не 

отговарят на никакви изисквания, никой не обръща внимание за тези 

безобразия. Аз искам в моята държава да има ред и дисциплина, да 

има отговорна полиция. Полицаите не са виновни, виновно е 

ръководството, виновен е министъра, виновни са всички институции, 

които са допуснали това тези нещастни хора да стоят през деня, в 

снега, в студа, те не са виновни. Тази заповед, която е издадена от 

министъра през 2016г. - 2017г. не може един полицай да е свидетел на 

другият, защото се създава корупционна практика. Могат да влязат в 

заговор и в затвора да ви затворят, могат да ви арестуват. Самият 

факт, че са оставили И. с ключовете в колата да кара нощно време, без 

номера и без книжка, това е недопустимо. Или е бил пиян или не, но 

явно не е бил пиян, защото де факто и де юре той не е бил пиян, щом 

като се е прибрал безпрепятствено. Я си представете, че  ако  е бил 

пиян и както са му дали ключовете, удари някоя кола и убие някое 

дете или семейство. Значи полицаите са извършили множество 

престъпления и трябва да им се потърси отговорност. Ако те твърдят, 

че са допуснали грешка, че не може един човек да се преценява, че е 

пиян само по миризма, то моля да прекратите това дело, което е 

порочно още от самото начало и така и полицаите ще бъдат доволни, 

за което аз Ви моля да го прекратите. В противен случай нещата ще се 

отдалечат във времето и ще се стигне до наказателно дело, с което във 

всички случаи ще има уронване на престижа на полицията, уронване 

престижа на органите на реда, с което аз не съм съгласен.  

За това Ви моля да постановите едно разумно решение, с което 

моля да прекратите това дело, за да не се уронва престижа на 

институциите, да може тази проверка, която в момента прави 

Специализираната прокуратура с това престъпление, което е 

извършил Министъра на вътрешните работи с тези униформи, които е 

дал неправомерно и тези фирми, които от къде са ги взели, и нещата 

да бъдат нормални, както и дрехите на полицаите трябва да са годни. 
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Те в момента са някакви найлони, които не отговарят на изискванията. 

Полицаите не смеят да кажат на началниците си, че това са негодни 

дрехи, защото ще бъдат уволнени. Моля да прекратите това нещо, за 

да не се уронва престижа на полицията и на държавата, което аз 

продължавам да не искам, защото уважавам законите на държавата, 

уважавам Съда и смятам, че няма да има държава, ако няма съд, 

полиция, ред, но това което се прави да изкарват на норма колко хора 

са пияни. Аз давам един пример катастрофите, които са станали от 

пияни хора в държавата, са един или два процента. Позволяват си да 

пият и карат само тези, които са с многото пари и мутрите, които да 

докажат колко са велики и извън закона. И тези закони за това бедно 

момче, което се подписва като безработен, той няма пари за хляб, а 

какво остава за алкохол. Не може ти да ходиш да се подписваш като 

безработен и да си купиш алкохол, не може, защото той няма пари за 

бензин, няма пари за нищо.  

Моля Ви още веднъж за едно разумно решение, просто да бъде 

прекратено делото. Чакаме решението на специализирания съд и 

специализираната прокуратура, защото и там има неща, които са 

безспорни. Сега дори да дойде полицай с униформа, аз ще го оспоря 

това. Идете на пазара и вижте с какви униформи са, отпред пише 

„РОСЕ“ и отзад пише същото, аз не знам да чета на английски. 

Снимките са на полицая от пазара снимани. Идете, разгледайте го, на 

джоба пише, също отзад пише. Чудя се, ние не сме окупирана 

държава, нито сме от някакви други войски. Ние сме в Република 

България и искам нашите законотворци да обърнат сериозно 

внимание, за това което се върши в държавата, защото ние сме Р 

България. Във всяка една държава, която уважава себе си 

институциите се пишат на български език. Да не говорим за другите 

извращения, дето слагат качулки с надпис „Жандармерия“. 

Жандармерия е имало, но аз съм против това име, даже съм го написал 

в решението, за това, защото жандармерията е по времето на нацизма 

и фашизма, а законът казва така, че не може символи, които са 

употребени по време на фашизма, да се употребяват. Може да има 

елитна полиция, може нещо друго, но не може жандармерия, защото 

хората /баба и дядо/ са били ученици и са били свидетели как се 

избиват децата и нашите партизани точно от жандармерията.  

Не може полицията да всява страх и ужас сред населението, а да 

не си върши работата, хората да имат доверие в тях и сигурност. 

Както в конкретния случай, видели са, че жалбоподателя е скромно 

момче и са решили да изпълнят плана на КАТ задължително трябва да 

глобяват хората било за колата, било за всяко едно нещо, което се 

измисли, а те са 208 нарушения. Вие като се качите в колата може по 

208 нарушения да ви глобят. Смятам, че тази държава трябва да 
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помисли много сериозно как да оправи полицията, как да оправи 

законите си, защото има недопустими неща. Това, което се върши в 

момента полицаите са изпълнители, но понеже са изпълнители, те не 

трябва да допускат нарушения. Имам приятел, който работеше в 

полицията и напусна точно поради тази причина. Казваше, че не може 

сутринта да ги съберат на оперативка и да му заповядат колко човека 

трябва да глоби, защото с тези хора живее, среща ги, пие кафе с тях и 

утре като ги види на него ще му е неудобно. Не може държавата да си 

изпълнява плана и бюджета, като в случая харчи близо три милиарда 

за раздутия щат на полицията. За конкретния случай казах, с каквото и 

да дойде полицая, те нямат това право и ще искат да манипулират 

делото. Не може полицая да даде все едно оръжие на убиеца, не може 

да му върнат ключовете и да му вземат номерата и книжката и казват 

„карай колата без номера“. Те са го принудили да извърши друго 

нарушение, което е недопустимо полицай да го кара да извърши 

престъпление. Нещата са сложни и ще стигнат до край, аз не бих 

искал тези полицаи, които стоят цял ден на пътя, да ги съдим, за това 

най-разумното решение според нас е да бъде прекратено това дело. 

Въпрос на гл.ю.к.Т.: Г-н Г. в нощта, когато бе извършена 

проверката на г-н И.И., вие бяхте ли с него? 

Свидетелят Б. Г.: В нощта, когато е била извършена проверката 

аз не съм бил там, но след това съм отишъл до него и ми е разказал 

всичко какво е станало – той се е прибрал с колата, без номера и без 

книжка. Недопустимо е полицаите да пуснат човек без номера и без 

книжка да кара, не са го завели до болницата. Лекарят трябва да се 

подпише като свидетел, че той отказва да даде кръв.  
Жалб.И.: Нямам въпроси към свидетеля. Нямам други искания 

на този етап. 

Гл.ю.к.Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля. Нямам други 

искания на този етап. 

По отношение на направеното искане за допускане на свидетели 

от страна на ответника, Съдът намира, че следва да уважи 

направеното искане и да допусне исканите двама свидетели за 

следващото съдебно заседание, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДОПУСКА до разпит за следващото съдебно заседание двама 

свидетели, посочени по-горе, при режим на довеждане на ответната 

страна. 
С оглед допуснатото искане за разпит на двама свидетели на 

ответната страна, Съдът намира, че следва да отложи делото за друга 

дата, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ОТЛАГА и насрочва делото за 17.03.2020г. от 14.15 часа, за 
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което: жалбоподателя – И.В.И. ***, уведомен лично в днешното 

съдебно заседание и ответната по делото страна – Началник група към 

ОД на МВР Видин, сектор „ПП“, уведомен в днешното съдебно 

заседание чрез процесуалния си представител - гл.ю.к.Т. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 14,40 часа. 
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