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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 01.10.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на първи октомври,  

две хиляди и двадесета година  

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА 
 

при участието на секретар  Катерина Борисова 

и прокурора: К.К.                                    сложи за разглеждане 

адм. дело № 294 по описа за 2019 год.  

докладвано от                        СЪДИЯ  ДОНЧЕВА 

На именното повикване в 15.45 часа се явиха: 

Ищецът – Д.И.Д. ***, редовно призован чрез процесуалния 

представител адвокат А.К. от САК, се явява лично. 

За ищцата - И.Д.И. ***, редовно призована чрез процесуален 

представител адвокат А.К. от САК, представител не се явява.  

 От адвокат К. е постъпила молба/ по мейл/ вх.№ 

2210/24.09.2020г. и молба/по пощата/ с вх.№ 2222/25.09.2020г., за 

отлагане на делото за другата дата, поради служебна ангажираност, в 

случай, че бъде даден ход на делото, заявява, че поддържа исковата 

молба и моли да се приемат представените от тях и от ответниците 

писмени доказателства. Моли да им се даде възможност допуснатите 

свидетели да бъдат разпитани в следващото с.з., ищците да бъдат 

освободени от заплащане на депозит за вещото лице, тъй като същите 

нямат доходи в момента. Към молбата е приложен и протокол от 

02.09.2020г. на РС – Троян. 

За ответната страна – Администрацията на Министерския съвет 

на Република България, редовно призовани, представител не се явява. 

От Ж. В. – процесуален представител на Администрацията на 

МС, е постъпила молба вх.№ 2203/24.09.2020г. с предоставени 

електронни адреси, на които да им бъдат изпращани съдебните 

книжа, както и молба вх.№ 2283/30.09.2020г. от гл.ю.к.И.Н., с която 

заявява, че поради служебна ангажираност не може да се яви в 

насроченото с.з., заявява, че подкрепя искането на ответника 

Министерство на околната среда и водите за назначаване на тройна 

взриво – техническа експертиза. Към молбата е приложено 

пълномощно. 

 За ответната страна – Министерство на околната среда  и 

водите, редовно призовани, се явява ю.к.Т. К., с пълномощно към 

отговор вх.№ 1902/12.08.2020г.  
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От М. К. и Т. К. – пълномощници на Министерство на околната 

среда и водите, е постъпила молба вх.№ 2273/30.09.2020г. с 

доказателствени искания, а именно: молят да им бъде издадено 

съдебно удостоверение, въз основа на което да се снабдят с други 

такива от Окръжен съд –Видин и Апелативен съд – София, за 

изискване на доказателствата за предмета и висящността на НОХД № 

275/2016г. по описа на ОС – Видин и ВНОХД № 1213/2020г. по описа 

на Апелативен съд – София, Наказателна колегия, 1 състав, както и 

молят да бъде назначена тройна съдебна взриво - техническа 

експертиза, с формулирани в молба въпроси към  трите вещи лица.  

За Окръжна прокуратура – Видин, се явява прокурор Кирил 

Кирилов. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Ищецът Д.: Подкрепям искането на адвокат К. да не се дава ход 

на делото, а същото да бъде отложено, поради служебната 

ангажираност на пълномощника.  

  Юрисконсулт  К.: Моля да дадете ход на делото. По искането за 

отлагане на делото от адвокат К., предоставям на съда. 

 Прокурор К.: Считам, че ход на делото следва да се даде, с 

оглед приемане на постъпилите писмени доказателства, след което 

същото да бъде отложено, с оглед постъпилата молба от 

процесуалния представител на ищците за разпит на свидетелите. 

Съдът намира, че ход на делото следва да бъде даден.  

Молбата за отлагане на делото, поради служебна ангажираност 

на процесуалния представител на ищците, Съдът намира за 

неоснователна. Ангажираността на адвоката по други дела не е 

основание за отлагане на делото. Не са налице предпоставките както 

на чл.139, ал.1 от АПК, така и на чл.142, ал.2 от ГПК  - препятствие, 

което страна не може да отстрани. 

 С оглед на горното, Съдът  

ОПРЕДЕЛИ: 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адвокат -  

пълномощника на ищците за отлагане на делото.   

 Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

Предявени са и подлежат на разглеждане в настоящето 

производство субективно съединените искове, предявени от Д.И.Д. и 

И.Д.И. ***, чрез процесуалния им представител адв.А.К. срещу 

Администрацията на Министерския съвет на Република България и 

Министерство на околната среда  и водите  с правно основание чл.203, 

ал.1 от АПК във връзка с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с които се претендират 
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обезщетения за претърпени неимуществени вреди в размер на 150 000 

лева за всеки от ищците, вследствие на смъртта на техен близък – 

М.Д.И., причинена вследствие незаконосъобразни бездействия на 

ответниците. 

Ищецът Д.: Поддържам иска и изложените от адвокат К. 

съображения към него. Моля да ми дадете възможност да се запозная 

с направеното от МОСВ искане за назначаване на тройна съдебна 

взриво – техническа експертиза и да взема становище по това искане. 

Поддържам искането на адвокат К. за следващото с.з. да ни се 

допуснат до разпит поисканите свидетели, както и поддържам 

искането да бъдем освободени от плащането на депозит по поисканата 

съдебно-психиатрична експертиза. 

Юрисконсулт К.: Оспорвам иска. Поддържам отговора от 

12.08.2020г в цялост. Представям молба за разделяне на 

производството по делото по реда на чл.206, ал.1 във връзка чл.204, 

ал.4 от АПК, а именно: искът за претендирано незаконосъобразно 

бездействие от иска за претендирането на обезщетение,  за което 

представям молба с препис за страните. Производството за 

установяване на незаконосъобразно бездействие би затруднило 

разглеждането на делото в частта относно иска за обезщетение. От 

друга страна искът за незаконното бездействие е основание за 

допустимост на иска за обезщетение. Представям и молба с 

официален имейл за връчване на съдебни книжа. 

Ищецът Д.: По направеното искане за разделяне на 

производството, предоставям на съда. 

Прокурор К.: Нямам доказателствени искания. Относно молбата 

за разделяне, считам, че същата е неоснователна, тъй като се 

претендира обезщетение за вреди от допуснато бездействие, а не от 

отменен по съответния ред незаконосъобразен административен акт и 

установяването на бездействието - наличието или липсата на такова 

бездействие, не би усложнило производството по иска.  

По направеното искане за разделяне на производството, Съдът 

намира следното:  

Съдът счита молбата за разделяне на производствата за 

неоснователна по следните съображения: В случая исковете за 

обезщетение се основават единствено на незаконосъобразно 

бездействие на ответниците, а не на обезщетение, произтичащо от 

незаконосъобразен административен акт. Съгласно разпоредбата на 

чл. 204, ал.4 от АПК, незаконосъобразността на действието или 

бездействието се установява от съда, пред който е предявен искът за 

обезщетението, а съгласно разпоредбата на чл.206, ал.1 от АПК 

производството по искът за обезщетение може да бъде отделен в 

случая  когато разглеждането му  ще затрудни производството по 
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оспорване на административния акт. Анализът на посочените 

разпоредби налага извода, че не са налице предпоставките на чл.206 

от АПК, тъй като в настоящето производство исковете за обезщетение 

не се основават на незаконосъобразен административен акт. От друга 

страна, Съдът намира, че съвместното разглеждане не би затруднило  

производството по делото в настоящия случай.  

С оглед на горното, Съдът 

ОПРЕДЕЛИ: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за разделяне на исковете за 

обезщетение от производството по установяване на бездействие от 

страна  на ответниците по делото. 

Юрисконсулт К.: Оспорвам исковете. Поддържам представените 

молби за издаване на удостоверение. Поддържам искането за 

назначаване на експертиза, с формулираните в молбата  задачи към 

вещото лице. Представих и молба с имейл, на който моля да ни бъдат 

изпращани книжата по делото. Поддържам искането за уточняване на 

точна дата, от която се претендират незаконосъобразни бездействия от 

страна на МОСВ, с оглед определяне, както приложимото 

законодателство към онзи момент, така и с оглед определяне на 

давност. Да се приемат писмените доказателства, с изключение на 

посоченото от нас в т. 6 в отговорът на исковата молба - искане за 

ненамеса на НД „***“, представено от един от ищците, което не е 

подписано и няма доказателствени сила. Имам възражение към 

доклада, става въпрос за министерството, в определението е изписано, 

че същото следва да установи извършване и контрол върху дейността 

на „***” АД, за завод „Миджур“. С оглед изразеният няколко пъти 

неясен предмет се споменава за незаконосъобразно бездействие, 

представляващо непредприемането на дължими  мерки, с оглед 

изменение и отнемане на разрешително за експлоатация, но никъде в 

исковата молба и в уточняващите молби в последствие, не виждаме 

съобщаване за възражение за липса на извършен контрол.  

Ищецът Д.: Моля да се приемат писмените доказателства, така 

както е посочено. 

Прокурор К.: Нямам доказателствени искания. Няма пречка да 

се приемат представените писмени доказателства и да се допуснат 

направените доказателствени искания.  

Съдът намира, че следва да приеме представената 

административна преписка, както и посоченото искане за ненамеса 

на НД „***“, находящо се на л.94 – л.95 от делото, като относимоста 

на същото, Съдът ще преценява при постановяване на съдебния акт,  

за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

 ПРИЕМА Конвенция за забраната на използването, 
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складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и 

тяхното унищожение, л.23-л.34; решение с писмо № 0307-

20/27.02.2018г. на Администрацията на МС, л.35-л.36; извлечение от 

Протокол № 40 от заседанието на МС от 16.09.1999г., л.37; 

Национална програма за изпълнение на „Конвенцията за забраната на 

използването, складирането, производството и трансфера на 

противопехотни мини и тяхното унищожение“ от 1999г. на МС на Р 

България, л.38 –л.88; извадка от Публичен регистър на издадените 

разрешителни по чл.104, ал.1 от ЗООС, л.89; Разрешително за 

експлоатация № 67/2007г. на МОСВ, л.90 –л.93; писмо/искане за 

намеса изх.№ 07-06/06.07.2008г. от НД“Екогласност“ до Министър – 

председателя на Р България, л.94-л.95; писмо рег.№ 201/29.01.200г. на 

МВР до Секретаря на Междуведомствения съвет по въпросите на 

ВПК и мобилизационната готовност на страната, л.96-л.99; писмо № 

02-00-315/02.02.2009г. на Министерство на извънредните ситуации до 

Секретаря на Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и 

мобилизационната готовност на страната, л.100-л.101; писмо № М 

03.09-67/08 от 05.02.2009г. на Министерство на отбраната до 

Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната 

готовност на страната, л.102 – л.104; писмо изх.№ 03-13-

5/08.01.2009г. на Зам.-министър на финансите до Секретаря на 

Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната 

готовност на страната, л.105-л.106; писмо № 03.09-67 от 13.01.2009г. 

на Министерство на икономиката и енергетиката до Секретаря на 

Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната 

готовност на страната, л.107-л.109; писмо изх.№ 03-00-80/28.01.2009г. 

на Заместник министър на вътрешните работи до Секретаря на 

Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната 

готовност на страната, л.110-л.111; писмо № 09.00-4 от 02.02.2009г. 

на институт по металознание до Администрацията на МС, л.112-

л.113; писмо от 19.12.2008г. на ДА“НС“ до Секретаря на 

Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната 

готовност на страната, л.114-л.116; извадка от становище от 

19.01.2009г. на специалисти от института за перспективни 

изследвания за отбраната към ВА“Г.С.Раковски“, л.117 –л.118; 

извадка от стенограма от 24.02.2009г. на Междуведомствения съвет 

по въпросите на ВПК и мобилизационната готовност на страната към 

МС, л.119 –л.129; Жалба вх.№ 07-21/21.07.2008г. от 

НД“Екогласност“, представлявано от Петър Пенчев - зам.-

председател до ВАС, л.130 –л.131; молба  от 10.12.2008г. от НД“***“ 

до ВАС, л.132; писмо № 1228/08.07.2008г. на Министерство на 

икономиката и енергетиката до Секретаря на Междуведомствения 

съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната готовност на 
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страната, л.133; писмо № 17.00-28/29.07.2008г. на Кабинета на 

министър – председателя до П. П.- зам.-председател на НД“***“, 

л.134-л.135; писмо изх.№ 04-00-2523/02.10.2009г. на Министерство на 

околната среда и водите до Петър Пенчев - зам.-председател на 

НД“***“, л.136;  становище изх.№ 2729/27.10.2009г. на РИОСВ – 

Монтана до „***“АД, л.137-л.138; уведомление за инвестиционно 

намерение вх.№ 3664 от 21.10.2009г. от „***“АД до РИОСВ – 

Монтана, л.139-л.141; разрешение за трансфер на оръжия, л.142; 

искане изх.№ 237/17.09.2008г. на „**“АД гр.София, л.143; писмо 

рег.№ 08-1249/29.09.2008г. на ГД“Охранителна полиция“ до 

Директора на Д“Международно контролирана търговия и сигурност“, 

л.144-л.147; протокол по л.35, ал.2 от ЗДОИ, л.148; разрешение за 

трансфер на оръжия, л.149; протокол № 380 от 02.10.2008г. на 

Министерство на икономиката и енергетиката, л.150-л.151; писмо 

изх.№ 532/10.08.2009г. на **“АД гр.София до Междуведомствена 

комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за 

масово унищожение, л.152; протокол № 405 от 01.09.2009г. на 

Министерство на икономиката и енергетиката, л.153-л.156; становище 

от 15.06.2012г. от инж.Р. Т.Я. – държ.експерт в отдел“НАТО и ИАС“, 

л.157; становище рег.№ ОА -6520/21.06.2012г. на ГД“ОП“ до 

Началника на сектор „КОС“, л.158-л.160; становище изх.№ 0104-

13753 от 03.07.2012г. от ИА“ГИТ“ до Директора на Д“ОП“, л.161; 

становище рег.№ У -32225/11.07.2012г. на ГД“НП“ до Началника на 

сектор „КОС“, л.162-л.164; Решение рег.№ У -35 449 от 23.07.2012г. 

на ГД“НП“ към МВР, л.165; „Съвместно действие 2008/43 ЕО на 

Европейския парламент и Съвета, л.166-л.173; директива 2009/43/ЕО 

на Европейския парламент и Съвета от 06.05.2009г. за опростяване на 

реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, 

вътре в Общността, л.174-л.209; Решение № РД-16-339/20.04.2016г. 

на Министъра на икономиката, л.210 –л.211; Договор № 

719/1007.2008г., сключен между „***“АД и „А.С.А.“, л.212-л.215; 

Съвместно действие от 28.11.1997г.-Официален вестник на ЕС, л.216-

л.220; вносна бележка вх.№ 2143/25.10.2019г. за внесена ДТ, л.226; 

Решение № 98/15.10.2014г. по гр.д.№ 275/2014г. по описа на РС – 

Белоградчик , л.228 –л.234;акт за смърт № 14/03.11.2014г. на М.Д.И., 

л.235; Удостоверение за наследници изх.№ 467/23.10.2019г. на М. 

Д.И., л.236; Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки изх.№ 

468/23.10.2019г. на И.Д.И., л.237; служебна бележка изх.№ 

24/18.11.2019г., издадена на А.Е.К., л.275; Разрешение № 

153/06.10.2011г. на МВР, л.285; Разрешение № 113/06.07.2009г. на 

МВР, л.286; списък на видовете експлозиви, които ще се произвеждат 

от „**“АД завод“Миджур“ с.Горни Лом, л.287-л.288; Протокол № 377 

/04.09.2008г. на Междуведомствена комисия за експортен контрол и 
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неразпространение на оръжията за масово унищожение, л.292 –л.293; 

Протокол № 414 /15.02.2010г. на Междуведомствена комисия за 

експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово 

унищожение, л.294 –л.295; Протокол № 418 /12.04.2010г. на 

Междуведомствена комисия за експортен контрол и 

неразпространение на оръжията за масово унищожение, л.296 –л.297; 

Преписка за периода от 09.10.2006г. до 19.12.2007г.: заявление 

от „***“АД изх.№ 1209/09.10.2006г. и решение от 01.06.1990г. на 

СГС, л.378 –л.379; решение от 01.06.1992г. на СГС, л.380; решение от 

03.05.1993г. и решение от 14.01.1997г. на СГС,л.381; решение от 

10.02.1997г. и решение от 10.02.1998г. на СГС, л.382; решение № 7 от 

13.03.2000г. и решение № 8 от 11.02.2003г. на СГС, л.383; решение № 

9 от 06.07.2006г. и удостоверение от 05.10.2006г. на СГС, л.384; 

удостоверение от 06.10.2006г. на СГС и удостоверение № 2584/90 от 

06.10.2006г. на СГС, л.385; писмо изх.№ ПИ-1833/06.04.2006г. на 

Държавна комисия по сигурността и информацията до директора на 

„**“АД и писмо рег.№ I -14807/08.09.2006г. на Зам.-министъра на 

вътрешните работи до Изп.-директор на „***“АД, л.386; 

автобиография и служебна характеристика на В. М. Е., л.387 –л.388; 

свидетелство за съдимост № 30835 на СРС и образец от подписа от В. 

Е. М. от 09.10.2006г., л.389; автобиография на Р. Г. З., л.390; 

свидетелство за съдимост № 38055 на СРС и служебна 

характеристика на Р. Г. З., л.391; образец от подписа от Р.Г.З. от 

09.10.2006г. и свидетелство за съдимост № 1748/28.04.2006г., 

издадено на И. В. М.от СРС, л.392; свидетелство за съдимост № 

25059/10.04.2006г., издадено на Г. Г. К. от СРС и свидетелство за 

съдимост № 9446/20.09.2006г. на РС - Благоевград, л.393; 

удостоверение за данъчна регистрация от 21.02.2003г. и Булстат на 

АД“**“, л.394; удостоверение за наличието или липсата на 

задължения от 14.09.2006г. на „**“АД и декларация от В. Е. М. от 

09.10.2006г., л.395; декларация от И.В. М.от 09.10.2006г. и 

декларация от Г. Г. К. от 09.10.2006г., л.396; декларация от Ж. С. З.от 

09.10.2006г. и писмо № 92-00-151 от 03.10.2006г. на агенция ядрено 

регулиране до изп.-директор на „**“АД, писмо изх. 0 14-00-1524 от 

29.08.2006г на ИА“АА“ до изп.-директор на „**“АД, л.397 –л.398; 3 

бр.вносни бележки от 09.10.2006г., л.399; писмо № 03.09-105 от 

09.10.2006г. на администрацията на МС и писмо изх.№ 03-00-

988/13.10.2006г. на зам.-министър на финансите до секретар на 

Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и МГ на страната, 

л.400; писмо изх.№ 03-00-678/13.10.2006г. на зам.-министър на 

външните работи до секретар на Междуведомствения съвет по 

въпросите на ВПК и МГ на страната и писмо изх.№ 03-08-392 от 

16.10.2006г. на зам.-министър на РРБ, л.401; писмо рег.№ 03-00-
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487/16.10.2006г. на зам.-министъра на транспорта и писмо от 

16.10.2006г. на Национална разузнавателна служба, л.402 писмо вх.№ 

03-09-105/18.10.2006г. на зам.-министър на икономиката и 

енергетиката, становище от 18.10.2006г. на Министерство на 

отбраната и становище от 19.10.2006г. на Министерство на 

образованието и науката, л.403 –л.404; писмо вх.№ 03-09-105 от 

20.10.2006г.  на МС до секретар на Междуведомствения съвет по 

въпросите на ВПК и МГ на страната и пълна лицензия за 

външнотърговска дейност с оръжие от 20.10.2006г. на „***“АД, л.405; 

ограничена лицензия за пренасяне на стоки и технологии с възможна 

двойна употреба от 20.10.2006г. на „**“АД, лицензия ца 

транспортиране на оръжие от 20.10.2006г., л.406; писмо № 03-09-104 

от 19-12.2007г. на Администрацията на МС до изп.-директор на 

„**“АД, л.407; 

Преписка за периода от 07.08.2009г. до 29.10.2010г.: заявление 

изх.№ 530/07.08.2009г. и удостоверение от 06.08.2009г. на „**“АД, 

л.408 –л.410; писмо рег.№ Р-1159 от 10.09.2009г. на председателя на 

Държавна агенция“ Национална сигурност“ до „**“АД и списък на 

лицата, които пряко ще се занимават с износ, внос и трансфер на 

оръжие, л.411; автобиография и кадрова справка на В. Е. М., л.412-

.413; свидетелство за съдимост от 27.07.2009г., издадено на В. Е. М. 

от СРС и разрешение за достъп до класифицирана информация № 

18308/04.05.2005г., л.414; образец от подпис на В.Е. М., л.415; 

автобиография, кадрова справка на В. Е. М. и свидетелство за 

съдимост от 29.04.2009г., издадено на В.Е. М., л.416-.417; разрешение 

за достъп до класифицирана информация № 32501 от 19.03.2008г., 

образец от подпис на В. Е. М. и сертификат на регистратура за 

класифицирана информация от 06.04.2006г., издаден на „***“АД,  

л.418 –л.419; свидетелство за съдимост от 23.04.2009г., издадено на Г. 

Г. К. – Л. и свидетелство за съдимост от 12.03.2009г., издадено на И. 

В. М.от СРС, л.420; Булстат на и удостоверение за регистрация от 

03.01.2007г. „**“АД, л.421; удостоверение за наличието или липсата 

на задължения на ТД на НАП София, 6 бр. декларации от 30.07.2009г. 

и списък на оръжието, което ще търгува фирма“***“АД, ведно с 

вносна бележка, л.422 –л.426; писмо № 03.09-1/21.01.2010г. на 

Администрацията на МС, л.427; писмо № 03.09-1/25.01.2010г. на 

Администрацията на МС, ведно с дневен ред на Междуведомствения 

съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и МГ на 

страната, л.428 –л.429; Проект на протокол № 1, част I от 29.01.2010г. 

Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления 

комплекс и МГ на страната, л.430; писмо вх.№ 04.06-49/25.01.2010г. 

на МВР и писмо № 04.06-49/26.01.2010г. на секретаря на 

Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и МГ на страната, 
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л.431; писмо вх.№ 03.09-1 от 28.01.2010г. на Министерство на 

транспорта и становище на Министерство на отбраната от 

28.01.2010г., л.432 –л.436; писмо от 28.01.2010г. на Министерство на 

финансите до секретаря на Междуведомствения съвет по въпросите 

на ВПК и МГ на страната и писмо от 29.01.2010г. на зам.-министър на 

икономиката, енергетиката и туризма до секретаря на 

Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и МГ на страната, 

л.437 –л.438; писмо вх.№ 03.09-1 от 29.01.2010г. на Министър на 

образованието, младежта и спорта, л.339; писмо № 03-00-53 от 

28.01.2010г. на зам.-министър на външните работи, л.440; писмо от 

27.01.2010г. на Национална разузнавателна служба, л.441 – л.442; 

заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на 

военнопромишления комплекс и МГ на страната от 20.01.201г., л.443 

–л.444; Протокол № 1, част I от заседание, проведено на 29.01.2010г. 

на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления 

комплекс и МГ на страната, л.445 –л.446; пълен лиценз на „**“АД от 

29.01.2010г., издаден от Междуведомствения съвет по въпросите на 

военнопромишления комплекс и МГ на страната и удостоверение от 

02.02.2010г. за наличието или липсата на задължения, л.447;  

удостоверение от 02.02.2010г. на „**“АД от Агенция по вписванията, 

л.448; свидетелство за съдимост на Г. Г. К. и на В. Е. М. от 

02.02.2010г., л.449; свидетелство за съдимост на И. В. М.от 

01.02.2010г., л.450;  

Преписка за периода от 28.11.20102г. до 24.01.2013г.: Заявление 

от 28.11.2012г. от „**“АД, л.451; удостоверение от 19.10.2012г. на 

„**“АД от Агенция по вписванията и разрешение № 153/06.10.2011г., 

издадено на „**“АД от МВР, л.452-л.453; разрешение от 20.07.2012г. 

на МВР и разрешение № 251/30.12.2011г., издадено на „**“АД от 

МВР, л.454; списък на видовете изделия, с които „**“АД ще търгува, 

л.455; автобиография на В. М., л.456 –л.459; свидетелство за 

съдимост на В.Е. М. от 11.09.2012г., л.460; автобиография на Е.В. М. 

и свидетелство за съдимост от 26.11.2012г., л.461 –л.463; 

свидетелство за съдимост на И. В. М. от 05.09.2012г. и удостоверение 

за наличието или липсата н задължения от 16.11.2012г., л.464;  

декларации от 21.11.2012г., л.465 –л.467; презентация на дейността на 

„***“АД, ведно с вносна бележка, л.468 –л.470; разрешение № 

77/25.08.2008г., издадено на „**“АД от МВР, л.471; разрешение № 

113/06.07.2009г., издадено на „**“АД от МВР, л.472; пълен лиценз на 

„**“АД от 29.01.2010г., издаден от Междуведомствения съвет по 

въпросите на военнопромишления комплекс и МГ на страната, л.474; 

лиценз № 8927 за международен автомобилен превоз на товари за 

чужда сметка или срещу възнаграждение на „**“АД от 01.01.2012г. и 

писмо изх.№ 004/14.01.2013г. на „Видекс“АД до гл.секретар на МС, 
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л.475; писмо от 10.01.2012г. на ДА“НС“ до управителя на „**“АД и 

писмо № 11-00-653/15.01.2013г. на гл.секретар на МС до 

Администрацията на министерския съвет, л.476; писмо № 03.09-

1/16.01.2013г. на гл.секретар на МС до Администрацията на 

министерския съвет, л.477; Дневен ред на Междуведомствения съвет 

по въпросите на военнопромишления комплекс и МГ на страната, 

ведно с писмо от 17.01.2012г. на Националната разузнавателна 

служба,  л.478 –л.480; писмо от 15.01.2013г. на ДА“ДРВЗ“ до 

гл.секретар на МС и писмо от 21.01.2013г. на Зам.-министър на 

икономиката и туризма до гл.секретар на МС, л.481; писмо изх.№ 03-

08-21/21.01.2013г. на Зам.министър на РРБ до Гл.секретар на МС и 

писмо рег.№ 03-00-20 от 18.01.2013г. на Зам.министър на транспорта 

до гл.секретар на МС, л.482;  писмо рег.№ 03-08-15 от 17.01.2013г. на 

Зам.-министър на здравеопазването до Гл.секретар на МС и писмо от 

22.01.2013г. на Зам.-министър на финансите, л.483; становище изх.№ 

11-00-653 от 22.01.2013г. на Зам.-министър на земеделието и храните 

и становище от 23.01.2013г. от Министъра на отбраната, л.484; писмо 

изх.№ 03-00-61/23.01.2013г. на Зам.-министър на финансите и писмо 

от 14.01.2013г.  на Зам.-министъра на вътрешните работи, л.485; 

писмо 21.01.2013г. на Зам.-министър на външните работи, л.486; 

Заседание на Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия 

и сигурност на доставките от 24.01.2013г. и протокол № 1, л.487 –

л.490; лиценз № 11.00-653/24.01.2013г. за износ и внос на продукти, 

свързани с отбраната, издаден на „Видекс“АД и удостоверение за 

регистрация за транфер на продукти, свързани с отбраната от 

24.01.2013г., л.491; Втори свитък – относно искане от НД“**“ за 

намеса, за времето от 06.07.2008г. до 10.12.2008г. и писмо № 03-09-

47/08.07.2008г. на секретаря Междуведомствения съвет по въпросите 

на военнопромишления комплекс и МГ на страната, л.492; искане за 

намеса от НД“**“, л.493; писмо от 08.07.2008г.  на Министерство на 

икономиката и енергетиката  и искане за намеса от НД“**“ от 

09.07.2008г., л.494 – л.495; писмо № 17.00-28/09.07.2008г.  на 

Началник кабинет на Министър – председателя и искане за намеса от 

НД“**“, л.496; докладна записка от И. Дочев – секретар на МВС по 

ВПК и МГС към МС и писмо от 08.07.2008г. на Министерство на 

икономиката и енергетиката, л.497; справка за видовете и 

количеството мини, подлежащи на разснаредяване и утилизация и 

писмо № 18.00-83/14.07.2008г. на Началник кабинет на Министър – 

председателя, л.498; писмо от 14.07.2008г. на Зам.-министър на 

околната среда и водите и писмо от 15.07.2008г. на Зам.-министър на 

външните работи до Началник кабинет на Министър – председателя, 

л.499; писмо № 03-00-442 от 16.07.2008г. на Зам.-министър на 

външните работи до Началник кабинет на министър – председателя и 
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писмо от 15.07.2008г. на Зам.министър на вътрешните работи до 

Началник кабинет на Министър – председателя, л.500; писмо от 

17.07.2008г. на Зам.-министър на околната среда и водите до 

Началник кабинет на министър – председателя и Разрешително за 

експлоатация № 67/2007г. на завод“Миджур“, л.501 –л.503; 

Констативен протокол № 2/2008г. на Регионална инспекция – 

Монтана, л.504 –л.505; Жалба вх.№ 18-00-83/21.07.2008г. от НД“**“ и 

писмо от 23.07.2008г. на МС до ВАС, л.506; становище на директор 

Дирекция „Правна“, л.507;  съобщение от ВАС до адм.дело № 

11061/2008г. и Определение № 246/08.01.2009г. по адм.д.№ 

11061/2008г. на ВАС, л.508-л.509; Протокол от 10.12.2008г. по 

адм.дело № 11061/2008г. на ВАС, л.510; съобщение по адм.дело № 

11104/2008г. на ВАС и Определение № 10639/17.10.2008г. по адм.д.№ 

11104/2008г. на ВАС, л.511-л.512; писмо № 17.00-28/29.07.2008г. на 

Началник кабинет на министър – председателя до зам.-председателя 

на НД“**“ и писмо от 29.07.2008г. на секретаря на 

Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления 

комплекс и МГ на страната, л.513; 

Трети свитък – преписка относно обсъждане в 

Междуведомствения съвет на утилизация на стари бойни припаси и 

писмо от 22.10.2008г. на Зам.-министър на икономиката и 

енергетиката, л.514-л.515; писмо № 03.09-67/27.10.2008г. на секретаря 

на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления 

комплекс и МГ на страната до Зам.-министър на икономиката и 

енергетиката и писмо от 18.11.2008г., л.516; писмо от 01.12.2008г. на 

секретаря на Междуведомствения съвет по въпросите на 

военнопромишления комплекс и МГ на страната до Зам.-министър на 

околната среда и водите и писмо от 16.12.2008г. на ДА“НС“, л.517 –

л.518.; писмо от 23.12.2008г. на Зам.-министър на извънредните 

ситуации и писмо от 08.01.2009г. на зам.-министър на финансите, 

л.519 –л.520; писмо от 13.01.2009г. на Зам.-министър на икономиката 

и енергетиката, л.521; писмо изх.№ 03-00-80/28.01.2009г. на Зам.-

министър на външните работи, л.522; писмо от 02.02.2009г. на 

Институт по металознание до Администрацията на МС, л.523; 

становище от 02.02.2009г. на Зам.министър на извънредните 

ситуации, л.524 ; писмо рег.№ 201/29.01.2009г. на Зам.-министър на 

вътрешните работи, л.525 –л.526; писмо изх.№ 03-00-1474 от 

04.02.2009г. на Министър на отбраната и становище от 19.01.2009г. на 

Зам.началник на Генералния щаб на Българската армия, л.527 –л.528; 

становище на специалисти от института за перспективни изследвания 

за отбраната към ВА“Г.С.Раковски“, л.529; писмо от 04.02.2009г. на 

зам.-директор „Митници“ и обобщена информация, относно 

дейностите, свързани с внос на стари боеприпаси с цел унищожаване 
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от 12.02.2009г., л.530 –л.531; писмо от 14.03.2008г. на секретаря на 

Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления 

комплекс и МГ на страната и писмо от 23.03.2009г. на Министър на 

околната среда и водите, л.532-л.534; писмо от 20.03.2009г. на 

институт по металознание и писмо от 24.032009г. на Ректор на 

Химико – технологичен университет, л.535; писмо от 31.03.2009г. на 

Министерство на отбраната  и писмо от 06.04.2009г. на Зам.-министър 

на вътрешните работи, л.536; писмо  от 03.04.2009г. на Председателя 

на ДА“НС“, л.537; 

Четвърти свитък – част от  преписка с НСС относно взира на 

01.01.2014г. в завод „Миджур“ с.Горни Лом, в състава на „**“АД – 

гр.София, л.538; писмо от 03.10.2014г. на НСС и писмо № 01.04-5 от 

03.10.2014г. на Администрацията на МС до НСС, л.539  -л.540; писмо 

рег.№ 32/07.01.2015г. на НСС, л.541;  

Пети свитък – копия на документите, представени в АС – 

София град по адм.дело № 10328/2015г., Второ отделение, 24 състав, 

относно преписка с „**“АД – София, за времето от 12.12.2014г. до 

26.09.2016г.; писмо № 03-09-47 от 12.12.2014г. на АМС до изп.-

директор на „**“АД и писмо изх.№ 920/15.12.2014г. на“**“АД, л.542 

–л.544; списък и автобиография на Д.С. М., л.545-л.547; свидетелство 

за съдимост от 08.10.2014г. на Д.С. С.и свидетелство за съдимост от 

14.10.2014г. на С. И. С., л.548; образец от подпис на Д.С. М. и на С. И. 

С., л.549; декларации от Д.С. М. и от С.И. Ст. от 15.12.2014г., л.550 –

л.551; Уведомление от Д. С. М. от 30.10.2014г. и пълномощно, л.552; 

писмо № 03 09-47 от 19.01.2015г. на МС, л.553; Дневен ред на 

Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност 

на доставките за 27.01.2015г., л.554 –л.556; писмо изх.№ 03-08-21 от 

22.01.2015г. на Заместник – министър на РРБ и писмо изх.№ 

88/21.01.2015г. на „**“АД до секретаря на МС, л.557; писмо от 

20.01.2015г. на ДА“НС“ до управителя на „**“АД и писмо от 

23.01.2014г. на Зам.министър на финансите до АМС, л.558; писмо 

рег.№ 812100-3101 от 26.01.2015г. на Зам.-министър на вътрешните 

работи до АМС и писмо изх.№ 03-00-33/ 26.101.2015г. на Зам.-

министър на икономиката до МС, л.559 –л.560; писмо изх.№ 03-00-39 

от 27.01.2015г. на Зам.-министър на външните работи до МС, л.561; 

Заседание на Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия 

и сигурност на доставките за 27.01.2015г., Протокол № 1 от 

27.01.2015г. и писмо от 29.01.2015г. на съветник към ПК на Министър 

– председателя до „**“АД, л.562 –л.572;  писмо № 03-09-

14/29.01.2015г. на Администрацията на АМС, л.573; писмо от 

02.04.2015г. на Зам.-министър на външните работи , л.574; писмо 

рег.№ 03-00-52/09.02.2015г. на Министерство на отбраната и писмо от 

11.02.2015г. на Зам.-министър на външните работи до АМС, л.575; 
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писмо от 06.02.2015г. на ДА“НС“ и писмо изх.№ 03-00-

52/18.02.2015г. на Зам.-министър на икономиката, л.576;  писмо рег.№ 

32-27615/16.02.2015г. на Директор Дирекция „Митници“ и писмо от 

18.02.2015г. на АМС до Зам.-министър на външните работи, л.577; 

писмо № 03.09-29 от 18.01.2015г. на АМС, л.578; Дневен ред на 

Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност 

на доставките за 25.02.2015г. и проект на решения, л.579 –л.581; 

становище изх.№ 125/23.2015г. от „**“АД, л.582-л.583; писмо от 

24.02.2015г. на Зам.министър на финансите  до секретаря на 

Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност 

на доставките, л.584; писмо от 24.02.2015г. на Зам.-министър на 

енергетиката до съветник към ПК на Министър – председателя и 

писмо от 24.02.2015г. на Зам.-министър на външните работи до 

секретаря на Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия 

и сигурност на доставките, л.585 –л.588; писмо № 6030 от 

28.11.2014г. на НСС до Министър на външните работи и Заседание на 

Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност 

на доставките от 25.02.2015г., л.589 –л.600; Протокол № 2 на 

Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност 

на доставките от заседание, проведено на 25.02.2015г., л.601 –л.603; 

писмо № 03.09-29/27.02.2015г. на АМС до изп.-директор на „**“АД, 

л.604; известие за доставяне от 04.03.2015г., писмо от 01.07.2015г. на 

АМС и Дневен ред на Междуведомствения съвет по отбранителната 

индустрия и сигурност на доставките за 08.07.2015г., л.605 – л.607; 

писмо изх.№ 292/03.07.2015г. на „**“АД до АМС и писмо от 

06.07.2015г. на АМС, л.608; писмо от 06.07.2015г. на Зам.-министър 

на външните работи до АМС, л.609 писмо рег.№ 03-00-

46/07.07.2015г. на Зам.-министър на транспорта до АМС и писмо от 

08.07.2015г. на Зам.-министър на финансите до АМС, л.610; 

Становище на Министерство на отбраната рег.№03-00-

52/08.07.2015г., л.611; искане за допълнителни точки към дневния ред 

на заседанието на МВС на доставките за 08.07.2015г. и Заседание на 

Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност 

на доставките за 08.07.2015г. и Протокол № 7/08.07.2020г.,, л.612-

л.624; писмо от 07.07.2015г. на Зам.-министър на външните работи до 

АМС, л.625; писмо от 13.07.2015г. на АМС до Изп.-директор на 

„**“АД, л.626; писмо изх.№ 3769/09.07.2015г. на ДА“ДРВЗ“ и писмо 

от 07.07.2015г. на Зам.-министър на енергетиката, л.627; писмо рег.№ 

03-08-308/15.07.2015г. на Зам.-министър на здравеопазването, писмо 

06.07.2015г.на Зам.-министър на ЗХ и писмо изх.№ 311/06.08.2015г. 

на „**“АД, л.628 –л.629; списък на акционерите на **“АД и 

удостоверение от 17.07.2015г. за наличието или липсата на 

задължения, л.630; декларации от Д. С. М., И. В.М.и С.И.С. л.631 –
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л.632; служебна бележка от 25.06.2015г., издадена на Д. С. М. от НСС 

и служебна бележка от 27.07.2015г., издадена на И. В. М. от НСС, 

л.633; служебна бележка от 25.06.2015г., издадена на С. И. С. от НСС 

и свидетелство за съдимост от 12.05.2015г. на Д.С. М., л.634; 

свидетелство за съдимост от 20.07.2015г. на И.В. М., л.635; писмо от 

31.08.2015г. на АМС, л.636; писмо от 03.09.2015г. на АМС, л.637; 

Дневен ред на Междуведомствения съвет по отбранителната 

индустрия и сигурност на доставките за 16.09.2015г. и проект на 

решения, л.638 –л.640; писмо от 03.09.2015г. на НРС, л.641; писмо № 

03-00-1181 от 07.092015г. на Зам.-министър на финансите и писмо от 

07.09.2015г. на Зам.-министър на РРБ, л.642; писмо от 09.09.2015г. на 

Зам.-министър на вътрешните работи и писмо от 08.09.2015г. на 

ДА“НС“, л.643; писмо рег.№ 03-08-392 от 08.09.2015г. на Зам.-

министър на здравеопазването и писмо от 11.09.2015г. на Зам.-

министър на транспорта, л.644; писмо изх.№ 03-00-1193/11.09.2015г. 

на Зам.-министър на финансите и, л.645; писмо изх.№ 

3769/14.09.2015г. на ДА“ДРВЗ“ и писмо от 14.09.2015г. на Зам.-

министър на енергетиката, л.646; писмо изх.№ 03-00-537 от 

16.09.2015г. на Зам.-министър на икономиката, л.647 –л.648; писмо 

изх.№ 03-00-39/16.09.2015г. на Зам.-министър на външните работи, 

л.649-л.651; Заседание на Междуведомствения съвет по 

отбранителната индустрия и сигурност на доставките за 16.09.2015г. и 

Протокол № 9/16.09.2015г., л.652-л.659; писмо № 03.09-

29/29.09.2015г. на АМС до „**“АД, л.660; известие за доставяне от 

30.09.2015г., писмо от 16.09.2015г. на Зам.-министър на външните 

работи и писмо от 16.10.2015г. на АС – София град, л.661 – л.664; 

Жалба вх.№ 25242/14.10.2015г. от „**“АД до АС – София град, л.665- 

л.667; писмо от 22.10.2015г. на АМС и Решение № 4876 от 

11.07.2016г. по дело № 10328 на АС – София град, л.668 –л.673; 

писмо от 18.07.2015г. на АМС и становище на Министерство на 

отбраната от 29.07.2015г., л.674; Молба изх.№ 177/14.09.2016г. 

от“**“АД до Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия 

и сигурност на доставките и молба от 26.09.2015г., л.675; 

Изпълнителен лист от 30.08.2016г., издаден на „**“АД, л.676; 

Разрешително за експлоатация № 67/2007г., издадено на „**“АД от 

МОСВ, л.696-л.699; Заповед № РД - 881 от 04.12.2008 г. на министъра 

на околната среда и водите за създаване на комисии за извършване на 

съвместни проверки на операторите, на които е издадено 

разрешително по чл. 104, ал. 1 и/или чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, л.700-

л.704; Заповед № РД - 883 от 04.12.2008 г. на министъра на околната 

среда и водите за утвърждаване на Годишните планове за контролна 

дейност за 2009 г. на РИОСВ, л.705-л.708; Заповед № РД - 884 от 

04.12.2008 г. на министъра на околната среда и водите за 
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оправомощаване на председателите на комисиите за извършване на 

съвместни проверки на операторите, на които е издадено 

разрешително по чл. 104, ал. 1 и/или чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, л.709-

л.711; Писмо, вх. № 05-08-3083 от 01.06.2009 г. на МОСВ относно 

предоставяне на Констативен протокол и доклад за извършена 

проверка на Завод „Миджур“ от РИОСВ – Монтана, л.712 –л.715; 

Писмо, вх. № 05- 08- 7342 от 17.11.2009 г. на МОСВ относно 

предоставяне на Констативен протокол и доклад за извършена 

проверка на Завод „Миджур“ от РИОСВ – Монтана, л.716 –л.719; 

Заповед № РД - 906 от 30.12.2009 г. на министъра на околната среда и 

водите за утвърждаване на Годишните планове за контролна дейност 

за 2010 г. на РИОСВ, л.720 –л.723; Заповед № РД - 907 от 30.12.2009 

г. на министъра на околната среда и водите за създаване на комисии 

за извършване на съвместни проверки на операторите, на които е 

издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 и/ или чл. 116д, ал. 1 от 

ЗООС, л.724-л.728; Заповед № РД - 574 от 04.06.2010 г. на министъра 

на околната среда и водите за изменение на Заповед № РД - 907 от 

30.12.2009 г. на министъра на околната среда и водите за създаване на 

комисии за извършване на съвместни проверки на операторите, на 

които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 и/или чл. 116д, ал. 1 

от ЗООС, л.729; Писмо, вх. № 05- 08- 2248 от 14.04.2010 г. на МОСВ 

от РИОСВ - Монтана относно предоставяне на констативен протокол 

и доклад за извършена проверка на Завод „Миджур“, л.730 –л.733; 

Писмо, с вх. № 05- 08- 8134 от 28.12.2010 г. на МОСВ от РИОСВ - 

Монтана относно предоставяне на констативен протокол и доклад за 

извършена проверка на Завод „Миджур“, л.734-л.739; Заповед № РД - 

1095 от 21.12.2010 г. на министъра на околната среда и водите за 

създаване на комисии за извършване на съвместни проверки на 

операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 и/или 

чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, л.740- л.744; Заповед № РД - 1096 от 

21.12.2010 г. на министъра на околната среда и водите за 

утвърждаване на Годишните планове за контролна дейност за 2011 г. 

на РИОСВ, л.745 –л.748; Писмо, с вх. № 05- 08- 2977 от 10.05.2011 г. 

на МОСВ от РИОСВ - Монтана предоставяне на Констативен 

протокол и доклад за извършена проверка на Завод „Миджур“ от 

РИОСВ – Монтана, л.749 – л.754; Писмо, вх. № 05- 08- 8094 от 

21.12.2011 г. на МОСВ от РИОСВ - Монтана предоставяне на 

Констативен протокол и доклад за извършена проверка на Завод 

„Миджур“ от РИОСВ – Монтана, л.755 –л.760; Заповед № 1з - 1331 от 

25.05.2011 г. на министъра на вътрешните работи за утвърждаване на 

Правила за реда и условията за работа на междуведомствена комисия, 

създадена по реда на ЗОБВВПИ, л.761 –л.764; Заповед № РД - 622 от 

24.08.2011 г. на министъра на околната среда и водите за 
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оправомощаване на директорите на РИОСВ, л.765; Заповед № РД - 

884/ 06.12.2011 г. на министъра на околната среда и водите за 

създаване на комисии за извършване на съвместни проверки на 

операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 и/или 

чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, л.766 – л.770; Заповед № РД - 885/ 06.12.2011 

г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на 

Годишните планове за контролна дейност за 2012 г. на РИОСВ, л.771 

; 
Писмо, с вх. № 05-08-3334/ 29.05.2012 г. от РИОСВ - Монтана 
предоставяне на Констативен протокол и доклад за извършена 
проверка на Завод „Миджур“ от РИОСВ Монтана, л.774 –л.778; 
Заповед № РД - 844/ 12.11.2012г. на министъра на околната среда и 
водите за създаване на комисии за извършване на съвместни проверки 
на операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 
и/или чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, л.779 –л.782; Заповед № РД - 847/ 
12.11.2012г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване 
на Годишните планове за контролна дейност за 2013г. на РИОСВ, 
л.783-л.785; Писмо, вх. № 05- 08- 4236/ 04.07.2013г. от РИОСВ - 
Монтана за предоставяне на Констативен протокол и доклад за 
извършена проверка на Завод „Миджур“ от РИОСВ – Монтана, л.786 
– л.790; Заповед № 1з -1435/ 30.07.2013г. на министъра на вътрешните 
работи за създаване на междуведомствена комисия, създадена по реда 
на ЗОБВВПИ, л.791; Заповед № РД - 965/ 20.12.2013г. на министъра 
на околната среда и водите за създаване на комисии за извършване на 
съвместни проверки на операторите, на които е издадено 
разрешително по чл. 104, ал. 1 и/или чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, л.793 –
л.796; Заповед № 8121з -811/ 31.10.2014г. на министъра на 
вътрешните работи за създаване на междуведомствена комисия, 
създадена по реда на ЗОБВВПИ, л.797-л.798; Заповед № 8121з -812/ 
31.10.2014г. на министъра на вътрешните работи за утвърждаване на 
Правила за реда и условията за работа на междуведомствена комисия, 
създадена по реда на ЗОБВВПИ, л.799 – л.800; Заповед № 8121з -
811/31.10.2014г. на Министъра на вътрешните работи, л.801; Писмо, с 
вх. № 05-08-2799/ 29.04.2014 г. от РИОСВ - Монтана относно за 
предоставяне на Констативен протокол и доклад за извършена 
проверка на Завод „Миджур“ от РИОСВ – Монтана, л.802 –л.806; 
Писмо, с вх. № 05- 08- 6264/ 23.10.2014 г. от РИОСВ - Монтана 
относно за предоставяне на Констативен протокол и доклад за 
извършена проверка на Завод „Миджур“ от РИОСВ – Монтана, л.807 
–л.811; Заповед № РД - 28/ 16.01.2014 г. на министъра на околната 
среда и водите за утвърждаване на Годишните планове за контролна 
дейност за 2014 г. на РИОСВ, л.812 –л.815; Писмо, вх. № 26- 00- 1249/ 
28.04.2014 г. на МОСВ от „**“ АД относно уведомление по чл. 1166, 
ал. 1 от ЗООС, л.816 –л.817; паспорт на склад за съхранение  на ВВ 
№№ 10, 6, 3,1,4, на „**“ АД, л.818-л.824; Решение № 249 от 27.11.2014 
г. на министъра на околната среда и водите за отказ изменението на 
Разрешително за експлоатация № 67/2007 г. на Завод „Миджур“, 
л.825-л.828; Писмо, изх. № ИЕП - 6/ 01.12.2014 г. до „**“ АД относно 



17 

 

издадено решение на министъра на околната среда и водите за отказ 
изменението на Разрешително за експлоатация № 67/2007 г. на Завод 
„Миджур“, л.829; Писмо, изх. № ИЕП - 6/01.12.2014 г. до кмета на 
община Чупрене относно издадено решение на министъра на околната 
среда и водите за отказ изменението на Разрешително за експлоатация 
№ 67 от 2007 г. на Завод „Миджур“, л.830; Писмо, с изх. № ИЕП - 6 от 
01.12.2014 г. до МВР, ИА „ГИТ“ и РИОСВ - Монтана относно 
издадено решение на министъра на околната среда и водите за отказ 
изменението на Разрешително за експлоатация № 67/2007 г. на Завод 
„Миджур“, л.831; Писмо, изх. № ИЕП - 6 от 01.12.2014 г. до „П***“ 
ЕООД относно публикуване на издадено решение на министъра на 
околната среда и водите за отказ изменението на Разрешително за 
експлоатация № 67/2007 г. на Завод „Миджур“, л.832; Извършен 
контрол от РИОСВ - Монтана на Завод „Миджур” към „**” АД от 
комисии по чл. 157 а, ал. 1 от ЗООС, и по Заповеди на Областен 
управител на гр. Видин и Директор на ОД на МВР- Видин за периода 
от 01.09.2009 г. до 01.10.2014 г., л.833-л.834; Констативен протокол на 
ОДМВР – Видин от 24.09.2014г., л.836 –л.837; доклад от 10.04.2014г., 
л.838; констативен протокол № 2/10.04.2014г. на МОСВ, л.839 –л.840; 
Констативен протокол № ОХВг-З от 13.03.2014г. на РИОСВ - Монтана 
- съвместна проверка по писмо на ОД на МВР - Видин изх. № 
87/02.01.2014 г., л.841–л.842;  писмо рег.№ 87/02.01.2014г. на ОДМВР 
– Видин, л.843; Заповед № РД-28/16.01.2014г. на министъра на 
околната среда и водите за утвърждаване на годишните планове за 
контролна дейност за 2014г., л.844 –л.845; Заповед № РД-
965/20.12.2013г. на министъра на околната среда и водите за създаване 
на комисии за извършване на съвместни проверки през 2014 г. на 
операторите, на които е издадено разрешително, л.846 –л.847; Доклад 
от П. И. П.– председател на комисията от 22.05.2013г., л.848; КП № 2 
от 10.04.2014г. за извършена проверка по чл. 157 а, ал. 1 от ЗООС, 
л.849 –л.850; Заповед № РД - 844 от 12.11.2012 г. на министъра на 
ОСВ за създаване на комисии за извършване на съвместни проверки 
на оператори с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС - за 
2013 г., л.851 –л.852; Писмо, изх. № 2073 от 27.09.2012 г. на РИОСВ - 
Монтана относно информация за прилагането на чл. 19 (4) от 
Директива 96/82/ЕО за периода 2009 - 2011 г. (външни аварийни 
планове), л.853 –л.854; Доклад от П.И. П. – председател на комисията 
от 09.05.2012г., л.855; КП № 3 от 09.05.2012 г. за извършена проверка 
по чл. 157 а, ал. 1 от ЗООС, л.856 –л.857; Заповед № РД - 884 от 
06.12.2011 г. на министъра на околната среда и водите за създаване на 
комисии за извършване на съвместни проверки на оператори с 
издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС - за 2012 г., л.858 – 
л.860; Доклад от Пламен И. Петков – председател на комисията от 
15.11.2011г., л.861; КП № 4 от 15.11.2011 г. за извършена проверка по 
чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, л.862; справка от 31.05.2011г. на ОДМВР – 
Видин за обобщаване на резултатите от извършената комплексна 
проверка на завод „Миджур” на 31.05.2011г., л.864 –л.869; КП № OXB 
- 26 от 27.10.2011 г. на РИОСВ – Монтана, л.870 –л.872; Доклад от 
председателя на комисията за извършената проверка по чл. 157а от 
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28.04.2011г., л.873; КП № 2 от 28.04.2011 г. за извършена проверка по 
чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, л.874 –л.875; Заповед № РД - 1096 от 
21.12.2010 г. на министъра на околната среда и водите за 
утвърждаване на годишните планове за контролна дейност през 2011 
г., л.876 – л.877; Заповед № РД - 1095 от 21.12.201 г. на министъра на 
околната среда и водите за създаване на комисии за извършване на 
съвместни проверки през 2011 г. на операторите, на които е издадено 
разрешително, л.878 –л.879; Доклад от председателя на комисията за 
извършената проверка по чл. 157а от 16.12.2010г., л.880; КП № 5 от 
16.12.2010г. за извършена проверка по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, л.881 
–л.882; Доклад от председателя на комисията за извършената проверка 
по чл. 157а от 04.02.2010г., л.883; КП № 1 от 11.03.2010 г за 
извършена проверка по чл. 157 а, ал. 1 от ЗООС, л.884 – л.885; Заповед 
№ РД-574/04.06.2012г. на Министъра на околната среда и водите за 
изменение на Заповед № РД - 907 от 30.12.2009 г., л.886; Заповед № 
РД - 907 от 30.12.2009 г. на министъра на околната среда и водите за 
създаване на комисии за извършване на съвместни проверки на 
оператори с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС, л.887-
л.889; Заповед № РД - 906 от 30.12.2009 г. на министъра на околната 
среда и водите за утвърждаване на годишните планове за контролна 
дейност за 2010г. на комисиите за извършване на съвместни проверки, 
л.890 –л.891; Протокол за проверка OXB-8/11.03.2010 г. на РИОСВ – 
Монтана, л.892; Доклад от председателя на комисията за извършената 
проверка по чл. 157 а, л.893;КП № 4 от 11.11.2009г. за извършена 
проверка по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, л.894-л.895; КП № 1 от 
25.05.2009г. за извършена проверка по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, л.896 
–л.897; Заповед № РД - 884 от 06.12.2011 г. на министъра на околната 
среда и водите за създаване на комисии за извършване на съвместни 
проверки на оператори с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от 
ЗООС - за 2012 г., л.898 –л.899; Заповед № 883/04.12.2008г. на 
министъра на околната среда и водите за утвърждаване на годишните 
планове за контролната дейност за 2009 на комисиите за извършване 
на съвместни проверки, л.900 –л.901; Заповед № РД - 881 от 
04.12.2008 г. на министъра на околната среда и водите за създаване на 
комисии за извършване на съвместни проверки на оператори с 
издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС, л.902 - л.906 ; КП № 
17 от 19.11.2013г на МОСВ, л.907 –л.909; КП № 12 от 18.07.2012г на 
МОСВ, л.910 –л.913; писмо изх. № 2831/28.11.2011г.  на Директора на 
РИОСВ – Монтана до „**“АД и Решение № 06-35-02/28.11.2011г. на 
МОСВ, л.914 –л.915; Протокол за проверка № 128/29.10.2009г. на 
МОСВ, л.916; Протокол за проверка № 124/19.10.2009г. на МОСВ, 
л.917 –л.918; Протокол за проверка № 87/29.07.2009г. на МОСВ, 
л.919; Решение № 06-247-00/10.10.2008г. на МОСВ, л.920 –л.921; 
Протокол за проверка № 92/30.09.2008г. на МОСВ, л.922; Протокол за 
проверка № 66/15.07.2008г. на МОСВ, л.923; писмо изх.№ 
1786/13.06.2008г. на Директора на РИОСВ – Монтана до „**“ АД и 
Решение № 06-35-01/12.06.2008г. на МОСВ, л.924; Протокол за 
проверка № 30/25.03.2008г. на МОСВ, л.925; Протокол за проверка № 
133/15.11.2006г. на МОСВ, л.926; писмо от 05.11.2011г. на РИОСВ – 
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Монтана до „**“АД и Решение № 06-88-02/30.10.2006г. на МОСВ,  
л.926 - л.928; писмо от 25.10.2011г. на РИОСВ – Монтана до „**“АД и 
Решение № 06-88-02/30.10.2006г. на МОСВ,  л.926 - л.928; писмо от 
25.10.2006г. на МОСВ до „**“АД и Решение № 06-35-00/24.10.2006г. 
на МОСВ, л.929; Протокол за проверка от 11.04.2006г.на РИОСВ – 
Монтана, л.930 –л.931; писмо от 08.6.2005г. на МОСВ до „**“АД и 
Решение № 06-88-01/08.06.2005г. на МОСВ, л.932; Протокол за 
проверка от 25.06.2004г.на РИОСВ – Монтана, л.933; Решение № 06-
88-00/07.04.2004г. на МОСВ, л.934; Протокол за проверка от 
18.07.2004г.на РИОСВ – Монтана, л.935 л.936; Протокол от изпитване 
№ 07-0969 от 29.09.2014г. на МОСВ, л.937; Протокол от изпитване № 
07-0968 от 03.10.2014г. на МОСВ, л.938; Протокол от изпитване № 07-
0967 от 29.09.2014г. на МОСВ, л.939; Протокол за проверка от 
24.09.2014г.на РИОСВ – Монтана, л.940; Протокол от изпитване № 
07-0126 от 26.02.2014г. на МОСВ, л.941; Протокол от изпитване № 07-
0125 от 26.02.2014г. на МОСВ, л.942; Протокол за проверка от 
18.02.2014г.на РИОСВ – Монтана, л.943 Протокол от изпитване № 07-
1255 от 21.11.2013г. на МОСВ, л.944; Протокол от изпитване № 07-
1254 от 21.11.2013г. на МОСВ, л.945; Протокол за проверка от 
14.11.2013г.на РИОСВ – Монтана, л.946; Протокол от изпитване № 
07-0134 от 05.03.2013г. на МОСВ, л.947; Протокол от изпитване № 07-
0133 от 05.03.2013г. на МОСВ, л.948; Протокол от изпитване № 07-
0132 от 05.03.2013г. на МОСВ, л.949; Протокол за проверка от 
26.02.2013г.на РИОСВ – Монтана, л.950; Протокол от изпитване № 
07-1106 от 10.10.2012г. на МОСВ, л.951; Протокол от изпитване № 07-
1105 от 10.10.2012г. на МОСВ, л.952; Протокол от изпитване № 07-
1104 от 10.10.2012г. на МОСВ, л.953; Протокол за проверка от 
02.10.2012г.на РИОСВ – Монтана, л.954; Протокол от изпитване № 
07-0614 от 02.07.2012г. на МОСВ, л.955; Протокол от изпитване № 07-
0613 от 02.07.2012г. на МОСВ, л.956; Протокол за проверка от 
25.06.2012г.на РИОСВ – Монтана, л.957; Протокол от изпитване № 
07-1141 от 05.12.2011г. на МОСВ, л.958; Протокол от изпитване № 07-
0612 от 29.06.2012г. на МОСВ, л.959; Протокол от изпитване № 07-
1140 от 05.12.2011г. на МОСВ, л.960; Протокол от изпитване № 07-
1139 от 30.11.2012г. на МОСВ, л.961; Протокол за проверка от 
29.11.2011г.на РИОСВ – Монтана, л.962; Протокол от изпитване № 
477 от 04.07.2011г. на МОСВ, л.963; Протокол от изпитване № 446 от 
01.07.2011г. на МОСВ, л.964; Протокол за проверка от 28.06.2011г.на 
РИОСВ – Монтана, л.965; Протокол от изпитване № 566 от 
02.08.2010г. на МОСВ, л.966; Протокол от изпитване № 565 от 
28.07.2010г. на МОСВ, л.967; Протокол за проверка от 27.07.2010г.на 
РИОСВ – Монтана, л.968; Протокол от изпитване № 199 от 
29.03.2010г. на МОСВ, л.969; Протокол от изпитване № 198 от 
23.03.2010г. на МОСВ, л.970; Протокол за проверка от 22.03.2010г.на 
РИОСВ – Монтана, л.971 –л.972. 

  ПРИЛАГА заявление вх.№ 2009/08.10.2019г. от жалб.Д.И.Д., 
ведно с опис на доказателствата, л.20 –л.22; молба вх.№ 
2157/28.10.2019г. от ищците до АС - Видин, л.227; молба вх.№ 
2175/30.10.2019г. от ищците, л.238 – л.243; молба вх.№ 
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2452/26.11.2019г. от жалб.Д.И.Д., ведно с пълномощно, л.261 –л.263; 
молба с уточнения вх.№ 2494/28.11.2019г. от ищците -3 бр., л.264 – 
л.274; писмо вх.№ 2755/27.12.2019г. на ГД“Национална полиция“ до 
АС – Видин, л.284; писмо вх.№2769/30.12.2019г. на Министъра на 
икономиката до АС –Видин, л.291; молба вх.№ 2774/30.12.2019г. от 
ищците до АС - Видин, л.299 – л.320; заявление вх.№ 105/15.01.2020г. 
от ищците, чрез пълномощник Д.Д., ведно с пълномощно, л.332 –
л.335; заявление за достъп до електронни съдебни дела и електронни 
съобщения в Единния портал за ел.правосъдие от Д.С. С. вх.№ 
188/21.01.2020г., л.337; молба вх.№ 261/28.01.2020г. от РИОСВ – 
Монтана, ведно с пълномощно, л.338-л.339; молба вх.№ 
1746/29.07.2020г.  от Ж. В. – гл.ю.к. в Администрацията на МС, л.358; 
отговор вх.№ 1902/12.08.2020г. от Ж. В. – гл.ю.к. в Администрацията 
на МС, ведно с пълномощно  и съдържание на представените 
доказателства и свитъци, л.362-л.377; молба от адв.К. до АС –Видин с 
вх.№ 1904/12.08.2020г., л.678; Отговор на искова молба от 
Министерство на околната среда и водите с вх.№ 1948/19.08.2020г., 
ведно с два броя пълномощни, л.680 –л.695; молба вх.№ 
2203/24.09.2020г. от МС; молба вх.№ 2283/30.09.2020г. от гл.ю.к.И.Н. 
на АМС, ведно с пълномощно; молба вх.№ 2273/30.09.2020г. от 
Министерство на околната среда и водите и молба вх.№ 
2284/01.10.2020г. от адвокат К., за недаване ход на делото. 

ПРИЛАГА молба от Теодора Китова – пълномощник на МОСВ, за 
разделяне на производството на чл.206, ал.1 във връзка чл.204, ал.4 от 
АПК и молба, с посочен имейл за изпращане на съдебни книжа и 
призовки.  

Съдът намира,  че  следва да се даде възможност на ищците за 

следващото съдебно заседание да доведат допуснатите свидетели, 

като се укаже на процесуалния представител на същите, че  

евентуалното отлагане на делото при липса на предпоставките на   

ГПК, ще доведе до налагане на глоба за неоснователно отлагане на 

делото и последиците, предвидени в разпоредбата на чл. 92а от ГПК. 

Съдът намира, че следва да бъде уважено искането на ответната 

страна МОСВ за издаване на съдебни удостоверения, които да им 

послужат  пред  ОС - Видин и пред Апелативен съд  - София,  за 

установяване на посочените в молба вх.№ 2274/30.09.2020г. 

обстоятелства.  

Във връзка с искането за назачаване на тройна съдебна  взирво- 

техническа експертиза, Съдът намира, че  молбата с описаните 

задачи,  следва да бъде изпратена на другите страни за становище, 

след което Съдът ще се произнесе по допускане в закрито съдебно 

заседание.  

 С оглед на горното, Съдът  

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА възможност на ищците за следващото съдебно заседание 

да доведат поисканите двама свидетели. 
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ДА СЕ ИЗДАДАТ съдебни удостоверения на ответника МОСВ, 

за установяване на посочените в молбата обстоятелства. 

Препис от молбата за назначаване на тройна съдебна взризо – 

техническа експертиза да се изпрати на другите страни, участници в 

производството, които в 7-дневен срок следва да вземат становище по 

същата и евентуално да поставят допълнителни задачи.  

По отношение на направеното искане за доклада, както и за 

точна дата, от която се претендира незаконосъобразното бездействие 

на МОСВ, Съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание, 

като се даде възможност на процесуалния представител на ищците, да 

вземе становище по тези искания. 

ДАВА възможност на страните да сочат и други доказателства. 

Ищецът Д.: Нямам други искания на този етап. 

Юрисконсулт К.: Нямам други искания на този етап. 

Моля удостоверенията да ни бъдат бъдат изпратени на имейла, 

който предоставих.   

Прокурор Кирилов: Нямам искания на този етап. 

Съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата 

за попълване на делото с допълнителни доказателства, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ОТЛАГА и насрочва делото за 03.11.2020г. от 14.00 часа, за 

която дата: ищецът – Д.И.Д. ***, уведомен в днешното съдебно 

заседание -  лично; ищцата - И.Д.И., уведомена по реда на чл.138, 

ал.2 от АПК; ответната страна – Администрацията на Министерския 

съвет на Република България, уведомени по реда на чл.138, ал.2 от 

АПК; ответната страна – Министерство на околната среда и водите, 

уведомени в днешното съдебно заседание, чрез ю.к.К. и Окръжна 

прокуратура – Видин, уведомени чрез прокурор К. 

          Да се уведоми вещото лице по назначената съдебно-

психиатрична експертиза за датата на насроченото съдебно заседание, 

на което престои изслушване на допуснатите свидетели.  

Протоколът написан в 17.00 часа в съдебно заседание.  

 

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:    

                

  СЕКРЕТАР:                         

 
 


