ПРОТОКОЛ
Гр. Видин, 18.06.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен
състав в публично съдебно заседание на осемнадесети юни, две
хиляди и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА
при участието на секретаря Вержиния Кирилова
сложи за разглеждане адм.дело № 112 по описа за 2020г.
докладвано от СЪДИЯ ПАНТАЛЕЕВА.
На именното повикване в 14.15 часа, се явиха:
Жалбоподателят - В.Г.С., редовно призован, се явява лично.
За ответната по делото страна – Директора на Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“- гр.София, редовно призован,
не се явява представител.
По делото са депозирани писмени бележки вх.№
1044/05.06.2020г. от Х.В.С. – началник на сектор /главен
юрисконсулт/ в Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“-гр.София.
СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Жалбоподателят - В.Г.С.: Моля да дадете 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.Г.С. *** против Заповед №
1266з-660/08.04.2020г. на Директора на Главна дирекция „Борба с
организираната
престъпност“-гр.София
за
налагане
на
дисциплинарно наказание.
Жалбоподателят - В.Г.С.: Поддържам жалбата. Няма да соча
нови доказателства.
Съдът намира, че следва да приеме представената
административна преписка, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА представената административна преписка със
съпроводително писмо вх.№ 929/22.05.2020г., както следва:
удостоверение № 1266р-24611-2/07.11.2019г. на началник сектор
„Човешки ресурси“- ГДБОП – л.23 по делото; Заповед № 1266з660/08.04.2020г. относно налагане на дисциплинарно наказание
„писмени предупреждение“ на държавен служител в ГДБОП – л.24л.29 по делото; Заповед № 1266з-3207/19.12.2019г. относно
извършване на проверка по получени данни за извършено

дисциплинарно нарушение – л.30-л.31; Докладна записка до
Директора на ГДБОП Рег.№ 1866р-14181/25.02.2020г. – л.32-л.33;
Заповед № 1266з-398/25.02.2020г. на Директора на ГДБОП – л.34;
Докладна записка до Директора на ГДБОП Рег.№ 368р14127/11.12.2019г. – л.35; Докладна записка Рег.№ 125339р333/12.12.2019г. – л.36; записка Рег.№ 125339р-333/12.12.2019г. –
л.37; Сведение до Директора на ГДБОП Рег.№ 12339р10/13.01.2020г. – л.38-л.39; Писмо до Директора на ОДМВР – Видин
№ УРИ 1266р-1312/20.01.2020г. – л.40; Писмо до Зам.директора на
ГДБОП Рег.№ 368р-904/21.01.2020г.– л.41; Докладна запискай №
368р-741/16.01.2020 г. до Директора на ОД на МВР – Видин – л.43л.63; Докладна записка № 7855рс-610/16.12.2019 г. до Директора на
Дирекция „Вътрешна сигурност“ – л.64-л.65; Сведение от Деян
Цветанов № 368000-475/14.01.2020 г.– л.66; Сведение от гл. инсп.
В.С. № 368р-665/15.01.2020г. – л.67-л.68; Сведение от инсп. Лъчезар
Серафимов № 368р-615/14.01.2020 г. – л.69; Сведение от
мл.автоконтрольор Герган Иванов № 368р-616/14.01.2020 г.- л.70;
Сведение от мл. автоконтрольор Борислав Борисов № 368р617/14.01.2020 г. – л.71; Сведение от Милен Михайлов № 368000476/14.01.2020 г. – л.72; Сведение от Мария Лазарова № 368000477/14.01.2020 г. – л.73; Протокол за визуален преглед, прослушване
и анализ на предоставени файлове № 368р-702/15.01.2020 г. – 74л.82; Протокол за прослушване на електронен запис на постъпило
повикване на 11.12.2019 г. в ЕЕНСП 112 № 368р-703/15.01.2020г. –
л.83-л.86; Справка от сектор ПП № 953р-7564/31.12.2019 г. – л.87;
Писмо до сектор ПП № 368р-14395/18.12.2019 г. – л.88; Разстановка
на сектор ПП № 953р-7110/06.12.2019 г.- л.89-л.93; Месечен график
на сектор ПП № 953р-7017/29.11.2019 г. – л.94; Часови график на
сектор ПП № 953р-7359/18.12.2019 г.- л.95; Разпечатка за извършена
проверка за алкохол с техническо средство – л.96; Дневник за
получени и предадени сигнали и разпореждания в ОДЧ при ОДМВРВидин с инв. № 1655/08.05.2019 г.- л.97; Писмо № 36800013246/19.12.2019 г. от „Газпром“ – Видин – л.100; Писмо № 36800013214/18.12.2019 г. до „Газпром“ – Видин – л.101; Писмо № 368р14470/19.12.2019 г. до сектор КИС – Видин – л.102; Писмо № 368р14475/19.12.2019 г. от сектор КИС – Видин – л.103; Писмо №
10583р-1465/23.12.2019 г. от РЦ 112 – Монтана – л.104; Писмо №
368р-14419/18.12.2019 г. до РЦ 112 – Монтана – л.105; Електронни
картони – л.106-л.108; Писмо до Директора на Дирекция „Вътрешна
сигурност“ № УРИ 1266р-1258/20.01.2020г. – л.109; Писмо до
Директор на ГДБОП Рег.№ 7855р-741/23.01.2020г. – л.110; Докладна
записка до Директора на Дирекция „Вътрешна сигурност“ Рег.№
7855рс-610/16.12.2019г. – л.111-л.112; Писмо До Директора на
Дирекция „Вътрешна сигурност“ № 368р-815/17.01.2020г. – л.113;
Докладна записка до Директора на ОДМВР-Видин № 368р731/2020г. – л.114-л.124; Писмо до Директор на ГДБОП Рег.№
7855р-977/29.01.2020г. – л.125; Писмо до Районна прокуратура №

УРИ 126600-1674/03.02.2020г. – л.126; Писмо на РП-Видин до
ГДБОП-София № 03334/10.02.2020г. – л.127; Кадрова справка на
В.Г.С. *** 1266р-4979/09.03.2020г. – л.128-л.129; Формуляр за
длъжностна характеристика и протокол за запознаване на служителя
с длъжностна характеристика Рег.№ 1461/22.04.2015г. – л.130-л.133;
Протокол Рег.№ 12339р-71/26.08.2015г. – л.134; Протокол № Вд1418/21.02.2012г. – л.135; Справка до Директора на ГДБОП УРИ
1266р-5968/23.03.2020г. – л.136-л.156; Покана за даване на писмени
обяснения УРИ 1266р-5985/23.03.2020г.-л.157; Сведение от
гл.инспектор В.Г.С. *** до Директора на ГДБОП УРИ 12339р90/01.04.2020г. – л.158-л.160 по делото.
Жалбоподателят - В.Г.С.: 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.
Жалбоподателят - В.Г.С.: Моля да бъде отменена обжалваната
заповед.
В
допълнение
искам
да
отбележа,
че
дисциплинарнонаказателната дейност беше употребена, за да се
упражни натиск и въздействие върху мен, за да освободя заеманата
от мен ръководна длъжност, тъй като от ръководството нямаха
основание да ми предложат преназначаване на друга равнопоставена
длъжност по предвидения в ЗМВР ред. Тази заповед е предхождана
от други анонимни сигнали и проверки със същата цел.
Поддържам изцяло посоченото в жалбата и моля съда да вземе
предвид изложените от мен обстоятелства.
Съдът прилага писмени бележки вх.№ 1044/05.06.2020г. от
Х.В.С. – началник на сектор /главен юрисконсулт/ в Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“-гр.София.
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с
решение в законоустановения едномесечен срок, визиран в чл.172,
ал.1 от АПК.
Протоколът написан в 14,30 часа в съдебно заседание.
Административен съдия:
Секретар:

