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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 12.03.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен 

състав в публично съдебно заседание на дванадесети март, две хиляди и 

двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БИЛЯНА  ПАНТАЛЕЕВА 
 

при участието на секретар М. И. 

и прокурора К.К.сложи за разглеждане адм. дело № 39 по описа за 2020 г.   

докладвано от съдия Биляна  ПАНТАЛЕЕВА 

На именното повикване в 14,00 часа се явиха: 

Ищцата - Ж.С.А., редовно призована, не се явява и не изпраща 

представител. 

От процесуалния представител на същата,  адвокат А.П.И. от САК, е 

постъпила молба вх.№ 643/12.03.2020г., с която моли съда да не бъде 

даван ход на делото и същото да бъде отложено  след средата на месец 

април 2020г. 

За ответната страна – Администрацията на Министерски съвет 

гр.София, редовно призовани, не се явяват и не се представляват. 

От Администрацията на Министерски съвет гр.София, чрез 

процесуалния представител Ж.Б.В., е постъпила молба Вх.№ 

593/09.03.2020г.,  с която заявяват, че поради служебна ангажираност не е 

възможно да се явят в съдебно заседание. В случай, че бъде даден ход на 

делото, молят съда да има предвид представените по делото писмени 

доказателства чрез специалната куриерска служба с експедиционно писмо 

№ ЕП12-38/02.03.2020 г. , както и представеното становище, представено 

с писмо №02.24-115/05.03.2020 г.. 

За ответната страна – Министерство на икономиката гр.София, 

редовно призовани, представител не се явява. 

От Министерство на икономиката гр.София, чрез процесуалния 

представител М.Х., е постъпило Становище Вх.№ 602/09.03.2020г.  и вх. 

№ 626/10.03.2020 г. , с което моли да се даде ход на делото. 

За ответната страна – Министерство на вътрешните работи 

гр.София, редовно призовани, представител не се явява. 

От Министерство на вътрешните работи гр.София, чрез 

процесуалния представител главен ю.к. М.С.е постъпила молба Вх.№ 

644/12.03.2020г. по съществото на правния спор.   

За ответната страна - Областна дирекция на МВР-Видин, редовно 

призовани, се явява гл.ю.к.Т.Т., с пълномощно от по-рано. 

От ОД на МВР – Видин е постъпило писмо Вх.№ 609/09.03.2020г., с 

приложени писмени доказателства. 

За Окръжна прокуратура – Видин, редовно призовани, се явява 

прокурор К.К.. 
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СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Гл.ю.к.Т.: Моля да дадете ход на делото. 

Прокурор К.: Моля да се даде ход на делото. 

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

Постъпилата молба от ищцата с искане за отлагане на делото 

поради усложнената грипна обстановка в страната, съдът намира  за 

неоснователна, тъй като към настоящия момент съдебните заседания в 

Административен съд - Видин не са преустановени, а видно и от 

становището в молбата, това обстоятелство е известно на процесуалния 

представител на ищцата.  

С оглед на горното съдът намира молбата за неоснователна, поради  

което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за отлагане на делото. 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО   

ДОКЛАДВА Отговор Вх.№ 587/06.03.2020г. от ответната страна – 
Администрацията на Министерски съвет гр.София, чрез Ж.Б.В. – 
процесуален представител с приложени писмени доказателства, по опис.  

ДОКЛАДВА Становище Вх.№ 626/10.03.2020г. подписано с 
квалифициран електронен подпис /КЕП/, на Министерство на 
икономиката гр.София, чрез процесуалния представител М.Х.. 

ДОКЛАДВА молба вх.№ 644/12.03.2020г. от Министерство на 

вътрешните работи гр.София, чрез гл. юрисконсулт Миролюб Стоев. 
ДОКЛАДВА молба Вх.№ 643/12.03.2020г. от процесуалния 

представител на ищцата, адвокат А.П.И. от САК. 
Гл.ю.к.Т.: Оспорвам исковата молба. Да се приемат представените 

доказателства. 

Прокурор Кирилов: Нямам искания. Няма да соча други 

доказателства.Да се приемат представените доказателства. 

Съдът намира, че следва да приеме представените писмени 

доказателства , за което  

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА представените  от ответната страна – Администрацията на 

Министерски съвет с Отговор Вх.№ 587/06.03.2020г. писмени 

доказателства, както следва: 

1. Заверено копие на решение № 161 от 08.03.2004 г. на  
Министерският съвет за предложение до Народното събрание за приемане 
на Националната програма за утилизация и унищожаване на излишните 

бойни припаси на територията на Република България; 
2. Писмо № 02.01-34 от 08.03.2004 г. на министър-председателя 

до Народното събрание, с което е изпратен Проект на решение на 
Народното събрание за приемане на Националната програма за утилизация 
и унищожаване на излишните бойни припаси на територията на Република 
България, приета от МС с Решение № 161 от 08.03.2004 г 

3. Заверено копие на Националната програма за утилизация и 
унищожаване на излишните бойни припаси на територията на Република 
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България, приета от МС с Решение № 161 от 08.03.2004 г.. 
ПРИЛАГА писмо вх. № С-3-1/06.03.2020г., изх. №  02-24-

115/02.03.2020г.  на Администрацията на Министерски съвет. 
ПРИЕМА  сбор от документи, съдържащи се в обособен 

класифициран том  с № С-3-1/06.03.2020 г. съгласно опис в писмо изх. №  
02-24-115/02.03.2020 г.  на Администрацията на Министерски съвет.      
           ПРИЕМА представените с писмо Вх.№ 609/09.03.2020г писмени 
доказателства от ОД на МВР – Видин, както следва: Разпореждане Рег.№ 
368/000-1831/10.02.2020г. на ОДМВР-Видин до Началник отдел 
„Охранителна полиция и Началник РУ – Белоградчик при ОДМВР-Видин; 
Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 318/04.09.2014г. до 

началника на РУ-Белоградчик; Придружително писмо от „Видекс“ АД 
гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 311/02.09.2014г. до 
началника на РУ-Белоградчик, ведно с ежедневни справки за 
утилизираните бойни части и получените материали за периода: 
22.08.2014г.- 01.09.2014г. – 6 страници; Справка за получените гръцки 
мини на 02.09.2014г.вх.№ 6155/02.09.2014г.; Придружително писмо от 
„Видекс“ АД гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 
164/28.05.2014г. до началника на РУП-Белоградчик, ведно с ежедневни 
справки за утилизираните бойни части и получените материали за 
периода: 10.05.2014-27.05.2014г. – 8 страници; Справка за получените 
гръцки мини на 28.05.2014г.вх.№ 3825/28.05.2014г.; Придружително 
писмо от „Видекс“ АД гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 

186/12.06.2014г. до началника на РУП-Белоградчик, ведно с Протокол № 
4/2014г. за утилизация на мини от Р.Гърция и списък на 
демилитаризираните мини; Придружително писмо от „Видекс“ АД 
гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 207/24.06.2014г. до 
началника на РУП-Белоградчик, ведно с Протокол № 5/2014г. и  № 
6/2014г. за утилизация на мини от Р.Гърция; 2 броя списък на 
демилитаризираните мини с дати 23.06.2014г. и 19.06.2014г.; 
Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 326/12.09.2014г. до 
началника на РУ-Белоградчик; Уведомително писмо от „Видекс“ АД 
гр.София Изх.№ 200/20.06.2014г. до началника на РУП-Белоградчик; 
Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 161/28.05.2014г. до 
началника на РУП-Белоградчик; Уведомително писмо от „Видекс“ АД 

гр.София Изх.№ 92/19.03.2014г. до началника на РУП-Белоградчик; 
Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 93/20.03.2014г. до 
началника на РУП-Белоградчик; Уведомително писмо от „Видекс“ АД 
гр.София Изх.№ 24/31.01.2014г. до началника на РУП-Белоградчик; 
Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 10/17.01.2014г. до 
началника на РУП-Белоградчик; Уведомително писмо от „Видекс“ АД 
гр.София Изх.№ 12/17.01.2014г. до началника на РУП-Белоградчик; 
Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 16/23.01.2014г. до 
началника на РУП-Белоградчик; Придружително писмо от „Видекс“ АД 
гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 327/12.09.2014г. до 
началника на РУ-Белоградчик, ведно с ежедневни справки за 
утилизираните бойни части и получените материали за периода: 
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02.09.2014г.-11.09.2014г. – 4 страници; Придружително писмо от „Видекс“ 
АД гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 295/22.08.2014г. до 
началника на РУП-Белоградчик, ведно с ежедневни справки за 
утилизираните бойни части и получените материали за 
периода:14.08.2014г. – 21.08.2014г. – 4 страници; Справка за получените 
гръцки мини на 05.08.2014г.вх.№ 5555/07.08.2014г.; Придружително 
писмо от „Видекс“ АД гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 
279/05.08.2014г. до началника на РУП-Белоградчик, ведно с ежедневни 
справки за утилизираните бойни части и получените материали за 
периода: 23.07.2014г. – 04.08.2014г. – 5 страници; Справка за получените 
гръцки мини на 23.07.2014г.вх.№ 5297/23.08.2014г.; Придружително 

писмо от „Видекс“ АД гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 
264/23.07.2014г. до началника на РУП-Белоградчик, ведно с ежедневни 
справки за утилизираните бойни части и получените материали за 
периода: 17.07.2014г.-22.07.2014г. – 3 страници; Уведомително писмо от 
„Видекс“ АД гр.София Изх.№ 262/23.07.2014г. до началника на РУП-
Белоградчик; Справка за получените гръцки мини на 17.07.2014г.вх.№ 
5117/17.07.2014г.; Придружително писмо от „Видекс“ АД гр.София, завод 
„Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 252/17.07.2014г. до началника на РУП-
Белоградчик, ведно с ежедневни справки за утилизираните бойни части и 
получените материали за периода:01.07.2014г.-16.07.2014г. – 8 страници; 
Придружително писмо от „Видекс“ АД гр.София, завод „Миджур“ 
с.Горни Лом Изх.№ 217/02.07.2014г. до началника на РУП-Белоградчик, 

ведно с ежедневни справки за утилизираните бойни части и получените 
материали за периода: 20.06.2014г.-30.06.2014г. – 6 страници; Справка за 
получените гръцки мини на 20.06.2014г.вх.№ 4427/20.06.2014г.; 
Придружително писмо от „Видекс“ АД гр.София, завод „Миджур“ 
с.Горни Лом Изх.№ 199/20.06.2014г. до началника на РУП-Белоградчик, 
ведно с ежедневни справки за утилизираните бойни части и получените 
материали за периода: 12.06.2014г.-19.06.2014г. - 4 страници; 
Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 195/19.06.2014г. до 
началника на РУП-Белоградчик; Уведомително писмо от „Видекс“ АД 
гр.София Изх.№ 197/19.06.2014г. до началника на РУП-Белоградчик и до 
Директора на ГД „Национална полиция“; Сектор КОС-София; 
Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 191/16.06.2014г. до 

началника на РУП-Белоградчик и до Директора на ГД „Национална 
полиция“; Сектор КОС-София; Придружително писмо от „Видекс“ АД 
гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 185/12.06.2014г. до 
началника на РУП-Белоградчик, ведно с ежедневни справки за 
утилизираните бойни части и получените материали за периода: 
04.06.2014г. – 10.06.2014г. – 3 страници; Справка за получените гръцки 
мини на 04.06.2014г.вх.№ 4009/04.06.2014г.; Придружително писмо от 
„Видекс“ АД гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 
179/04.06.2014г. до началника на РУП-Белоградчик, ведно с ежедневни 
справки за утилизираните бойни части и получените материали за 
периода: 28.05.2019г.- 03.06.2014г. – 3 страници; Уведомително писмо от 
„Видекс“ АД гр.София Изх.№ 177/04.06.2014г. до началника на РУП-
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Белоградчик; Справка за получените гръцки мини на 29.05.2014г.вх.№ 
3851/29.05.2014г.; Придружително писмо от „Видекс“ АД гр.София, завод 
„Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 138/09.05.2014г. до началника на РУП-
Белоградчик, ведно с ежедневни справки за утилизираните бойни части и 
получените материали за периода: 16.04.2014г.- 07.05.2014г. - 5 страници; 
Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 16/23.01.2014г. до 
началника на РУП-Белоградчик; Справка за утилизираните бойни части и 
получените материали на 15.04.2014г. Вх.№ 2861/17.04.2014г.; Справка за 
получените гръцки мини на 15.04.2014г.вх.№ 2863/17.04.2014г.; Справка 
до началника на РУП – Белоградчик за получените и утилизирани мини 
ТМ-62М към 08.00 часа на 06.02.2014г.; Придружително писмо от 

„Видекс“ АД гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 
21/28.01.2014г. до началника на РУП-Белоградчик, ведно с ежедневни 
справки за утилизираните бойни части и получените материали за 
периода:14.01.2014г. – 27.01.2014г. – 5 страници; Придружително писмо 
от „Видекс“ АД гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 
6/14.01.2014г. до началника на РУП-Белоградчик, ведно с ежедневни 
справки за утилизираните бойни части и получените материали за 
периода: 18.12.2013г. – 13.01.2014г. – 3 страници; Уведомително писмо от 
„Видекс“ АД гр.София Изх.№ 250/17.07.2014г. до началника на РУП-
Белоградчик; Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 
241/14.07.2014г. до началника на РУП-Белоградчик; Уведомително писмо 
от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 240/14.07.2014г. до началника на РУП-

Белоградчик и до Директора на ГД „Национална полиция“; Сектор КОС-
София; Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 
235/09.07.2014г. до началника на РУП-Белоградчик; Уведомително писмо 
от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 229/08.07.2014г. до началника на РУП-
Белоградчик и до Директора на ГД „Национална полиция“; Сектор КОС-
София; Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 
285/09.07.2014г. до началника на РУП-Белоградчик и до Директора на ГД 
„Национална полиция“; Сектор КОС-София; Уведомително писмо от 
„Видекс“ АД гр.София Изх.№ 286/12.08.2014г. до началника на РУП-
Белоградчик и до Директора на ГД „Национална полиция“; Сектор КОС-
София; Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 
287/12.08.2014г. до началника на РУП-Белоградчик и до Директора на ГД 

„Национална полиция“; Сектор КОС-София; Уведомително писмо от 
„Видекс“ АД гр.София Изх.№ 291/22.08.2014г. до началника на РУП-
Белоградчик; Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 
292/22.08.2014г. до началника на РУП-Белоградчик и до Директора на ГД 
„Национална полиция“; Сектор КОС-София; Придружително писмо от 
„Видекс“ АД гр.София, завод „Миджур“ с.Горни Лом Изх.№ 
302/27.08.2014г. до началника на РУП-Белоградчик, ведно с Протокол № 
13/ 25.08.2014г. за утилизация на мини от Р.Гърция и списък на 
демилитаризираните мини с дата 25.08.2014г.; Справка за получените 
гръцки мини на 22.08.2014г. Вх.№ 5969/22.08.2014г.; Уведомително писмо 
от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 315/04.09.2014г. до началника на РУП-
Белоградчик и до Директора на ГД „Национална полиция“; Сектор КОС-
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София; Справка за получените гръцки мини на 29.08.2014г.; 
Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 293/22.08.2014г. до 
началника на РУП-Белоградчик и до Директора на ГД „Национална 
полиция“; Сектор КОС-София; Уведомително писмо от „Видекс“ АД 
гр.София Изх.№ 294/22.08.2014г. до началника на РУП-Белоградчик и до 
Директора на ГД „Национална полиция“; Сектор КОС-София; 
Съпроводително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 344/29.09.2014г. 
до началника на РУ-Белоградчик и до началника на ОУ „Полиция“-Видин; 
Протокол с дата 19.09.2014г.; Справка за получените гръцки мини на 
29.08.2014г.; Уведомително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 
335/24.09.2014г. до началника на РУ-Белоградчик и до Директора на ГД 

„Национална полиция“; Сектор КОС-София; Придружително писмо от 
„Видекс“ АД гр.София Изх.№ 322/09.09.2014г. до началника на РУ-
Белоградчик, ведно с Протокол № 15/2014г. и Протокол № 17/2014г. и 2 
бр.списък на демилитаризираните мини с дата 08.09.2014г. и дата 
01.10.2014г.; Придружително писмо от „Видекс“ АД гр.София Изх.№ 
342/29.09.2014г. до началника на РУ-Белоградчик, ведно с Протокол № 
16/2014г. и списък на демилитаризираните мини с дата 29.09.2014г.; 
Придружително писмо от „Видекс“ АД гр.София, завод „Миджур“ 
с.Горни Лом Изх.№ 343/29.09.2014г. до началника на РУ-Белоградчик, 
ведно с ежедневни справки за утилизираните бойни части и получените 
материали за периода: 12.09.2014г. – 27.09.2014г. – 6 страници. 

ПРИЕМА заверен препис от присъда 45/19.06.2018 г.  по НОХД 

275/2016 г. по описа на ОС Видин , невлязла в сила. 
ПРИЛАГА писмо  вх. №408/12.02.2020г., изпратено от ОС – Видин, 

с което уведомяват, че НОХД 275/2016г. по описа на ОС-Видин не е 
приключило. 
         Гл. юрисконсулт Т.: Нямам други искания. Няма да соча други 
доказателства. Моля да се даде ход на делото по същество. 

Прокурор К.: 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. 

Т.: Моля да отхвърлите предявения иск, като неоснователен и 

недоказан. Моля да ни определите срок за представяне на писмени 

бележки и да ни присъдите разноските по делото съгласно представения 

списък, алтернативно да намалите адвокатското възнаграждение до 

минималния размер съобразно правната и фактическа сложност на 

делото.  

Прокурор К. От събраните по делото доказателства, включително 

новоприложените такива, и техния анализ и в контекста и през призмата 

на Европейската конвенция за правата на човека,  считам, че единствено 

са доказани по делото претендираните неимуществени вреди от ищцата, 

като не се установиха и доказаха нарушения  от отчетниците,  които да са 

в пряка и непосредствена причинно- следствена връзка с настъпилия 
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взрив, причинил неимуществените вреди, включително и от 

провеждащото се наказателно производство по същия случай на този 

етап, поради което считам, че  искът следва да бъде отхвърлен като 

неоснователен и недоказан.  

ПРЕДОСТАВЯ едноседмичен срок на страните за представяне на 

писмени бележки по делото.  

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на предоставения e-mail на ищцата постъпилите 

по делото становища и доказателствени материали от ответниците, с 

изключение на материалите в обособения класифициран том.  

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

решение в срока, визиран в чл.172, ал.1 от АПК. 

Протоколът написан в съдебно заседание, в  14,30   часа. 

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                                   СЕКРЕТАР: 

 
 


