ПРОТОКОЛ
Гр. Видин, 28.05.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен
състав в публично съдебно заседание на двадесет и осми май, две
хиляди и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА
при участието на секретаря Вержиния Кирилова
сложи за разглеждане адм.дело № 71 по описа за 2020г. докладвано
от СЪДИЯ ПАНТАЛЕЕВА.
На именното повикване в 14.00 часа се явиха:
Жалбоподателят - В.В.М., редовно призован, се явява лично.
За ответната по делото страна – Директора на ОД на МВРВидин, редовно призован, се явява гл. юрисконсулт Т.Т., с
пълномощно от днес.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Жалбоподателят - В.В.М.: Моля да дадете ход на делото.
Гл. ю.к. Тошев: 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 В.В.М. –мл.автоконтрольор –
II степен в сектор „Пътна полиция“ в отдел „Охранителна полиция“
при ОД на МВР-Видин , с адрес за призоваване с.Покрайна против
Заповед № 368з-53/09.01.2020г. на Директора на ОД на МВР-Видин
за налагане на дисциплинарно наказание.
Жалбоподателят - В.В.М.: Поддържам жалбата. Представям
молба от адвокат – пълномощника с искания по доказателствата.
Гл.ю.к.Т.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други
доказателства. Запознат съм с молбата на жалбоподателя. Не
възразявам да бъде допуснат посочения свидетел. Това е именно
служителят, който е бил в патрулна двойка с жалбоподателя.
Съдът намира, че следва да бъде приета представената
административна преписка, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА представената административна преписка, както
следва: Заповед № 368з-1986/09.01.2020г. за налагане на
дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ на държавен
служител от ОДМВР-Видин – л.5-л.8 по делото; Становище № 953р6858/22.11.2019г. до директора на ОДМВР-Видин-л.9-л14; Протокол
на ОДМВР-Видин рег.№ 953р-6839/21.11.2019г. за неявяване на

държавен служител, срещу когото се води дисциплинарно
производство за представяне на допълнителни обяснения или
възражения – л.15; Протокол на ОДМВР-Видин рег.№ 953р6838/21.11.2019г. за неявяване на държавен служител, срещу когото
се води дисциплинарно производство за представяне на
допълнителни обяснения или възражения – л.16; Покана за
запознаване със справка и даване на допълнителни обяснения или
възражения на ОДМВР – Видин рег.№ 953р-6709/20.11.2019г. – л.17;
Покана за запознаване със справка и даване на допълнителни
обяснения или възражения на ОДМВР – Видин рег.№ 953р6703/20.11.2019г. – л.18; Списък на документите, находящи се в
преписка с УРИ № 7855р-8481/02.09.2019г. – от л.19 до л.52.
ДОПУСКА до разпит при довеждане за следващото съдебно
заседание свидетеля Венцислав Цветанов Александров, съобразно
посоченото в молбата.
Жалбоподателят - В.В.М.: Нямам други искания на този етап.
Гл. ю.к. Т.: Нямам други искания на този етап.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТЛАГА делото и го насрочва за 11.06.2020г. от 14.15 часа, за
която дата страните уведомени както следва: жалбоподателят В.В.М., уведомен лично и ответната по делото страна – Директора на
ОД на МВР-Видин, уведомен чрез гл. юрисконсулт Т.Т..
Протоколът написан в 14.10 часа в съдебно заседание.
Административен съдия:
Секретар:

