ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 08.06.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Шести административен
състав в публично съдебно заседание на осми юни две хиляди и двадесета
година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ
при участието на секретар Валерия Шутилова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 100 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ БОРИСОВ
На именното повикване в 13,45 часа се явиха:
Вместо жалбоподателя–Б.М.Г., редовно призован, се явява адвокат
С.И., с пълномощно от по- рано. Стр. /6/
За ответната по жалбата страна – Директора на РДГП Драгоман,
редовно призовани, представител не се явява.
С вх. № 1000/02.06.2020 г. от юрк. Д. П. – процесуален представител
на ответника са постъпили писмени бележки, ведно с пълномощно и
списък с разноски с препис за жалбоподателя – 3 л.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат И.: 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.
Настоящето дело е образувано по жалба на Б.М.Г. – ст. Полицай
ГПУ Брегово към РДГП Драгоман, против Заповед № 4078з-182 от
06.04.2020 г. на Директор на РДГП Драгоман за налагане на
дисциплинарно наказание.
Адвокат И.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат
доказателствата по делото.
Заявявам, че се отказвам от единия свидетел който сме поискали.
Моля за следващото съдебно заседание да бъде призован свидетеля Л. Д.
Л. по месторабота, а именно ГПУ - Брегово Моля да задължите ответника
да представи заверено извлечение от нарядния дневник за 06,03,2020 г.,
както и да представи последната страница от справката за резултатите от
извършената проверка, а именно страницата с подписите на комисията с
рег. № 4518р-2538/20,03,2020 г.
Съдът намира, че следва да приеме представената административна
преписка, за което
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ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЛАГА: писмо вх. № 887/19.05.2020 г. на РДГП Драгоман – стр.
8, молба с вх. № 935/22.05.2020 на адв. С. И.- стр. 45, писмени бележки вх.
№ 1000/02.06.2020 г. на РДГП Драгоман – 3 л.
ПРИЕМА: заповед № 4078з-182/06.04.2020 г. на РДГП Драгоман,
относно налагане на дисциплинарно наказание „порицание„ на държавен
служител в ГПУ Брегово при РДГП Драгоман - стр. 5, справка рег. №
4518р-2538/20.03.2020 г. на РДГП Драгоман относно извършена проверка
по получени данни за извършено дисциплинарно нарушение – стр. 10-13,
заповед № 4078з-136/10.03.2020 г. относно извършване на проверка по
получени данни за извършено дисциплинарно нарушение – стр. 14-15,
докладна записка с рег. № 4518р-2226/09.03.2020 г. относно осъществен
контрол по организация и изпълнение на служебна дейност в
подразделенията на ГПУ Брегово на 06.03.2020 г. – стр. 16-17, докладна
записка с рег. № 4518р-2216/09.03.2020 г. относно резултати от работата
на МГПВ при ГПУ Брегово за времето от 20.30 ч. на 06.03.2020 г. до 08.30
ч. на 07.03.2020 г. – стр. 18, ежедневна ведомост УРИ 4518р2175/07.03.2020 г. – стр. 19, ежедневен инструктаж – стр. 20, докладна
записка относно резултатите от работата на гранично полицейски наряд №
530 за времето 06-07.03.2020 г. – стр. 21, план за разстановката на силите
и средствата за наблюдение на границата – 06-07.03.2020 г. – стр. 22,
обяснение с рег. № 4518р-2324/12.03.2020 г. на Б.М.Г. – стр. 23, сведение с
рег. № 4518р-2364/13.03.2020 г. от мл. Инспектор Ю. П. И. – стр. 24,
сведение с рег. № 4518р-2292/11.03.2020 г. на мл. Инсп. Р. Е. А. – стр. 25,
сведение с рег. № 4518р-2293/11.03.2020 г. на мл. Инсп. В. В.Л. – стр. 26,
сведение с рег. № 4518р-2498/18.03.2020 г. на мл. Експерт Л. Д. Л. – стр.
27, кадрова справка с рег. № 4518р-2291/11.03.2020 г. на Б.М.Г. – стр. 28,
докладна записка с рег. № 4518р-2597/23.03.2020 г. относно не
представяне на писмени възражения или обяснения от мл. Инсп. Б.М.Г. –
стр. 29-30, възражение с рег. № 4078р-3365/24.03.2020 г. от Б.М.Г. – стр.
31-33, писмо с рег. № 4518р-2689/25.03.2020 г., ведно с материали от
извършена проверка назначена със заповед № 4078р-136/10.03.2020 Г. –
стр. 34, заповед № 3282з – 23.03.2020 г. относно възлагане на функции на
държавен служител, ведно със списък – стр. 35 – 36.
ДОПУСКА на жалбоподателя един свидетел при режим на
призоваване, след внасяне на депозит в размер на 10,00 лв. в 3 дневен срок
от днес по сметка на АС Видин и в който срок по делото следва да бъде
представена вносната бележка в канцеларията на съда.
ЗАДЪЛЖАВА ответната страна Директора на РДГП Драгоман да
представи: заверено извлечение от нарядния дневник за дата 06,03,2020 г.
както и да представи последната страница от справката за резултатите от
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извършената проверка, а именно страницата с подписите на комисията с
рег. № 4518р-2538/20,03,2020 г.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29,06,2020 г. от 13,30 часа за
която дата: жалбоподателя–Б.М.Г., уведомен чрез адвокат С.И., ответната
по жалбата страна – Директора на РДГП Драгоман, уведомени по реда на
чл. 138, ал. 2 ГПК.
Свидетелят Л. Д. Л. - ГПУ - Брегово ще бъде призован след внасяне
на депозит.
Протоколът написан в съдебно заседание в 14.00 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
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