ПРОТОКОЛ
Гр. Видин, 12.08.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на дванадесети август, две хиляди и двадесета година, в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ВИТКОВ
при участието на секретар Валерия Шутилова
сложи за разглеждане адм. дело № 104 по описа за 2020 г.
докладвано от
съдия Николай ВИТКОВ
На именното повикване в 10,10 часа се явиха:
Жалбоподателят – И.Т.В., се явява лично и с адв. доц. д.н. Ц.М. от
АК - Варна, с пълномощно приложено към жалбата.
С вх.№ 1306/02.07.2020 г. по делото е депозирана молба от адв.
доц. д.н. Ц.М. пълномощник на жалбоподателя В., с която моли да бъде
призовани по месторабота св. Д. Л. Д. – Директор на ТД „НС“ Видин и
И. П. П. – н-к сектор „Контраразузнаване“ при ТД „НС“ Видин и излага
обстоятелства за които ще бъдат разпитани. С вх. № 1537/20.07.2020 г.
по делото е депозирана молба от адв. доц. д.н. Цв. М., ведно с вносна
бележка за внесен депозит за призоваване на свидетели. С разпореждане
от 21.07.2020 г., Съдът изменя определение от 02.07.2020 г. в частта,
относно призоваване на свидетелите и внасянето на депозит. Същите са
допуснати при „режим на довеждане“, съгласно протоколно
определение от проведеното съдебно заседание на 24.06.2020 г.
С вх.№ 1353/08.07.2020 г. по делото е депозирана молба от адв.
доц. д.н. Ц.М. пълномощник на жалбоподателя В., с която прави искания
по доказателствата – подробно описани в молба. Към молбата са
приложени доказателства, както следва: решение № 52/14.10.2019 г. по
адм. дело № С-21/2019 г. на ВАС, писмо на ДА „НС“ с изх. № ИС –
884/26.09.2019 г. до адв. доц. д.н. Цв. М., писмо на адв. доц.д.н. Цв. М.
до Председателя на ДИКСИ с вх. № Ж-29/14.01.2020 г. С разпореждане
на съда от 08.07.2020 г. молбата е изпратена на ответника за становище.
– л.72-88. С определение на съда от 10.07.2020 г. оставя без уважение
исканията по доказателствата материализирани с молба вх.№
1353/08.07.2020 г. на адв.доц. д.н. Цв. М..
С вх.№ 1839/05.08.2020 г. по ел. поща е депозирана молба от адв.
доц.д.н. Ц.М., с която моли делото да бъде отложено за друга дата.
С вх.№ 1841/05.08.2020 г. по делото е депозирана молба от И.Т.В.,
с която оттегля молба вх. № 1839/05.08.2020 г. и моли да се даде ход на
делото.
За ответната страна – Председателя на ДА“НС“ София, уведомени
в предишното съдебно заседание представител не се явява.

С вх.№ 1376/09.07.2020 г. по ел. поща е депозирано Становище от
И. С. С. - ДА „НС“ - л.93-97. Същото становище е депозирано и с вх.№
1447/15.07.2020 г. л.105-108.
С вх. № 1871/07.08.2020 г., по ел. поща е депозирано становище от
И. С. С. – ДА „НС“, с което моли да се даде ход на делото, оспорва
жалбата и представя писмени доказателства, както следва: копие на
Отказ за достъп до КИ № Л-11/19.11.2018 г., копие на Препис
извлечение от Решение № 19-II-8/12.03.2020 г. на ДКСИ и се представят
писмени бележки – общо 11 л. С разпореждане от 10.08.2020 г. по ел.
поща е изпратено становище на жалбоподателя.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адв. доц. д.н. М.: Няма процесуални пречки да се даде ход на
делото.
Жалбоподателят В.: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че липсват пречки за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Адв. доц. д.н. М.: – Поддържаме жалбата. Относно свидетелите
разбрах, че има разпореждане последващо молбата за внасяне на
депозита, което не ни е съобщено и всъщност моля съда да се произнесе
по молбата, с което е променено разпореждането по молбата за
призоваване. Давам думата на моя доверител да потвърди молбата си.
Жалбоподателят В.: Отказвам се от ангажираните свидетели.
С оглед становището на жалбоподателя съдът намира, че следва да
бъдат заличени допуснатите двама свидетели в предходното съдебно
заседание на страната на жалбоподателя, на когото следва да бъде
възстановена внесената сума в размер на по 20.00 лв., или общо 40.00 лв.
с оглед заличаването на свидетелите.
Воден от горното,
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЛАГА: Молби от адв. доц. д.н. Ц.М. Вх.№ 1306/02.07.2020 г.
и молба вх. № 1537/20.07.2020 г. молба вх. № 1839/05.08.2020 г. на адв.
доц.д.н. Ц.М. и молба вх. № 1841/05.08.2020 г. на И.Т.В..
ПРИЛАГА: Становища на ДА „НС“ вх.№ 1376/15.07.2020г. и вх.
№ 1447/15.07.2020 г., и вх. № 1871/07.08.2020 г.
ПРИЕМА: Отказ за достъп до КИ № Л-11/19.11.2018 г., копие на
Препис извлечение от Решение № 19-II-8/12.03.2020 г. на ДКСИ и
писмени бележки на ДА „НС“.
ЗАЛИЧАВА допуснатите двама свидетели от страна на
жалбоподателя И.Т.В. при „режим на довеждане“.
ПОСТАНОВЯВА да бъде възстановена сумата от 40.00
/четиридесет/ лева по внесения депозит за призоваване на свидетелите
по сметка на жалбоподателя И.Т.В., съгласно депозираната молба.

Адв. доц. д.н. Цв. М. – Представям и моля да приемете решение №
51/03.08.2020 г. по адм. дело № С-24/2020 г., на Пето отделение на ВАС,
което отново е в наша полза. Други доказателства няма да соча, моля за
ход на делото по същество.
Жалбоподателят В. – Други доказателства няма да соча, моля за
ход на делото по същество.
Съдът намира, че липсват процесуални пречки да бъде прието
представеното писмено доказателство на жалбоподателя, като относимо
към предмета на спора, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА Решение № 51/03.08.2020 г. по адм. дело № С-24/2020 г.
на Пето отделение на ВАС.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
Адв. доц. д.н. М. – Моля да уважите жалбата и да отмените
обжалваната от нас заповед, като приемете, че същата не отговаря на
изискванията на процесуалния и материалния закон. Постановеният от
ДА „НС“ отказ е атакуван, многократно е отменян с решения на ВАС и
следователно
единствения
материално
правен
аргумент
за
постановяване на заповедта за прекратяване на служебните
правоотношение е отпаднал. Моля да ми дадете възможност за
представяне на писмени бележки в указан от вас срок.
Жалбоподателят И.В. – Моля да постановите решение, с което да
отмените атакуваната от нас заповед, като незаконосъобразна с всички
произтичащи от това правни последици.
Съдът счете делото за изяснено и ще обяви решението си в
законния срок.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10.25 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

