
П Р О Т О К О Л 
Гр. Видин, 10.09.2020г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, Четвърти 

административен състав в публично съдебно заседание на десети 

септември, две хиляди и двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА 

 

при участието на секретаря Вержиния Кирилова и прокурора……………... 

сложи за разглеждане адм. дело № 200 по описа за 2020 г. докладвано от 

СЪДИЯ  ПАНТАЛЕЕВА 

  На именното повикване в 14.00 часа, се явиха: 

 Жалбоподателят – И.Т.В., редовно призован, се явява лично и с 

адвокат Ц.Т.М., с пълномощно от по-рано. 

 По делото е постъпила молба вх.№ 1910/12.08.2020г. от Ц.Т.М. с 

приложено решение № 51/03.08.2020г. по описа на ВАС – Пето отделение 

по адм.дело № С-24/2020г. 

За ответната страна - Директора на ТП на НОИ-Видин, редовно 

призовани, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес. 

 СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

 Адв.М.: Моля да дадете ход на делото.  

 Ю.к.М.: 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 И.Т.В. *** против Решение № Ц 

1040-05-10 от 30.06.2020г. на Директора на ТП на НОИ-Видин, с което е 

потвърдено Разпореждане № 051-00-1544-1/08.05.2020г. на Ръководителя 

на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-Видин.  

Адв.М.: Представям и моля да приемете писмени доказателства, а 

именно: Решение № 51/03.08.2020г. по описа на ВАС, което съм 

представила с предишна молба, но същото е със заверка „Препис! Вярно 

с оригинала!”, както и решение № 52/14.10.2019г. по описа на ВАС, 

решение № 159/14.08.2020г. на АС - Видин и справка декларация изх.№ 

ФС -2095-2/07.05.2020г. на ДАНС за периода на осигуряване на 

жалбоподателя до месец май 2019г. 

Ю.к.М.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените 

писмени доказателства от жалбоподателя. Представям и моля да приемете 

Заповед № 1445/2015 г. на управителя на НОИ, съгласно която лицето 

Нели Петрова е преназначена на длъжност „началник на отдел“ в отдел 

„КПК”. 

Съдът намира, че следва да приеме представената 



административната преписка, както и представените писмени 

доказателства в днешното съдебно заседание, за което  

                   ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА Решение № Ц 1040-05-10 от 30.06.2020г. на Директора на 

ТП на НОИ-Видин – л.10-л.13 по делото; решение № 52/14.10.2020г. по 

адм.дело № С-21/2019г. на ВАС – Шесто отделение – л.14-л.17; жалба от 

И.Т.В. до директора на ТП на НОИ – Видин – л.23-л.26; разпореждане на 

ТП на НОИ – Видин до И.Т.В. № 051-00-1544-1/08.05.2020г. – л.27; 

удостоверение на И.Т.В., издадено от ДАНС на 07.05.2020г. – л.29; 

Заповед рег.№ ЧР-з-186/ 23.04.2020г. /препис/ относно: прекратяване на 

служебно правоотношение на държавен служител – л.30; предизвестие до 

младши агент I степен И.Т.В. – държавен служител в ДА „НС“ рег.№ 4 Р-

875/23.04.2020г. – л.31; жалба от И.Т.В. ***/28.04.2020г. – л.32-л.34; 

решение № 52/14.10.2020г. по адм.дело № С-21/2019г. на ВАС – Шесто 

отделение – л.36-л.39; известие за доставяне с дата на получаване 

18.04.2020г. – л.40; разпореждане на ТП на НОИ – Видин № до И.Т.В. № 

051-00-1544-1/08.05.2020г. - л.41; длъжностна характеристика за 

длъжността началник на отдел – л.42 – л.46; подадени данни в РОЛ за ИТ, 

В. – л.47-л.48; Заявление от И.Т.В. до директора на ТП на НОИ – Видин 

изх.№ 051-00-1544/24.04.2020г. – л.49-л.50; Заповед рег.№ ЧР-з-186/ 

23.04.2020г. /препис/ относно: прекратяване на служебно 

правоотношение на държавен служител – л.52-л.53; Заповед на ДАНС 

рег.№ 4Р-з-184/23.04.2020г. относно: оттегляне на ИАА – заповед на 

председателя на ДАНС рег.№ ЧР-з-122/19.03.2020г. – л.54-л.55 по делото. 

ПРИЕМА решение № 51/03.08.2020г. на ВАС – Пето отделение по 

адм.дело № С-24/2020г., решение № 52/14.10.2019г. по адм.дело № С-

21/2019г. на ВАС, решение № 159/14.08.2020г. на АС - Видин по 

адм.дело № 104/2020г. и справка декларация изх.№ ФС-2095-

2/07.05.2020г. на ДАНС за периода на осигуряване на жалбоподателя до 

месец май 2019г. 

ПРИЕМА Заповед № 1445/02.04.2015 г. на управителя на НОИ за 

преназначаване на Нели Петрова. 

Адв.М.: Нямам други искания. Няма да соча други доказателства. 

Моля за ход на делото по същество. 

Ю.к.М.: 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. 

   Адв.М.: Моля да уважите иска и моля да ми бъде предоставена 

възможност да представя писмени бележки. Представям списък с 

разноски. 

   Ю.к.М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите 

жалбата като неоснователна. Представям писмена защита с препис за 

другата страна. 



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 14:10 часа в съдебно заседание.  

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                               СЕКРЕТАР:  
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 


