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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 02.06.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на втори юни,  

две хиляди и двадесета година  

в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА 
 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора:                                                            сложи за разглеждане 

адм. дело № 84 по описа за 2020 год.  

докладвано от                   СЪДИЯ  ГЕНАДИЕВА 

На именното повикване в 14,30 часа се явиха: 

За жалбоподателя – Сдружение Гражданско движение „***“ 

гр.Видин, представлявано от Г.Б. Г. – председател на УС, редовно 

призовани, се явява Г. Б. Г. – председател на УС. 

За ответната страна – Административен ръководител на 

Специализирана прокуратура – гр.София редовно призовани, 

представител не се явява. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

          Георги Георгиев – председател на УС на ГД“**“: Моля да се 

даде ход на делото. 

Съдът намира,че липсват пречки за даване ход на делото, за 

което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

           Настоящото дело е образувано по жалба на Гражданско 

движение „***“, гр.Видин против мълчалив отказ на Специализирана 

прокуратура, представлявана от административния ръководител Д. П., 

по заявление с вх. № 41/ 2020г., входено на 13.01.2020г. 

Г. Г.– председател на УС на ГД“**“: Поддържам изцяло 

жалбата. Представям и моля да приемете становище от адвокат К.Д., 

заедно с договор за правна защита и съдействие, и пълномощно. 

Прилагам решение на Административен съд – Видин по идeнтичен 

казус –  дело на ГД“**“ срещу мълчалив отказ на Софийска градска 

прокуратура, с цел улеснение на Съда. Моля да се приемат 

представените доказателства по делото. Нямам искания, няма да 

представям нови доказателства. 

Съдът намира, че следва да приеме представените по делото 

писмени доказателства и административна преписка, за което 
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  ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА Заявление за предоставяне на достъп до обществена 

информация от Гражданско движение „***“ гр.Видин до 

Специализирана прокуратура от 13.01.2020г., л.7 по делото; 

уведомление от Гражданско движение „***“ гр.Видин до 

Специализирана прокуратура – Д. П. – ръководител, с № 

41/30.01.2020г., л.20 по делото; електронно съобщение от 14.01.2020г. 

на Специализирана прокуратура до Георги Георгиев – председател на 

УС на ГД“**“ относно заявление по ЗОДОИ, л.21 по делото. 

ПРИЛАГА писмо вх.№ 687/19.03.2020г. от Административен 

ръководител на Софийска градска прокуратура до АС - Видин, л.2 по 

делото; писмо вх.№ 786/22.04.2020г. от Зам.административен 

ръководител на Софийска градска прокуратура до АС - Видин, ведно с 

опис  на материалите по преписката, л.12 –л.14 по делото. 

ПРИЛАГА писмено становище от 29.05.2020г. от адвокат К.Д.Д. 

***, договор за правна защита и съдействие от 13.05.2020г., 

пълномощно и Решение № 172/13.12.2017г. по адм.дело № 289/2019г. 

по описа на Административен съд – Видин. 

Георги Георгиев – председател на УС на ГД “**“: 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. 

Г. Г. – председател на УС на ГД“**: Искам да изразя 

убежденията на представляваната от мен организация, че действията 

на Специализирана прокуратура са не само нарушение на нашите 

граждански права, а и водят до уронване на доверието на гражданите 

в институциите и в частност в съдебната система, част от която е и 

Прокуратурата. Считаме това за недопустимо, а предвид факта, че 

ГД„**“ се сблъскваме с този порок за пореден път у нас се поражда 

убеждението, че прокуратурата умишлено нарушава закона, 

демонстрирайки едно нагло самочувствие, че са над закона. Чрез 

внесеното от нас заявление, ГД „**“ изисквахме обществена 

информация, която е от изключителен и надделяващ обществен 

интерес с цел да осигури прозрачност в действията на 

административния орган, както и да си съставим собствено мнение 

за дейността на прокуратурата, в случая - Специализираната 

прокуратура. Чрез своите действия административния орган 

потъпква това наше право и ни лишава от тази възможност, която ни 

е гарантирана от Закона за достъп до обществена информация 

/ЗДОИ/.  

Моля Ви да отхвърлите изцяло мълчаливия отказ на 
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административния орган, като изцяло незаконосъобразен, да 

разпоредите да ни бъде предоставена в цялост изисканата от нас 

информация, както и моля да ни бъдат присъдени разноските по 

делото. 

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

решение в законоустановения срок. 

 Протоколът написан в съдебно заседание, в 14,45 часа. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


