
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 19.10.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на деветнадесети октомври, 

две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС Б. 

 

при участието на секретар Валерия Шутилова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 240 по описа за 2020 год.  

докладвано от СЪДИЯ  Б. 

 

На именното повикване в   13,50   часа се явиха: 

Жалбоподателят – ГД „Боец – България обединена с една цел“ 

представлявано от Г.Б.Г., уведомен чрез адв. К.Д.Д., се явява лично Г.Б.Г. 

- Председател на УС „БОЕЦ“.   

За ответника – Директор на СДВР София, редовно призовани 

представител не се явява.    

С вх. № 2303/02.10.2020 г. от СДВР София са постъпили 

доказателства – общо 17 л.   

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Г.Б.Г. - Председател на УС „БОЕЦ“: Моля да се даде ход на делото. 

Съдът намира,че липсват пречки за даване ход на делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА. 

Делото е образувано по жалба на ГД „ Боец – България обединена с 

една цел“ ЕИК 176949776 Видин, представлявано от Г.Б.Г. против 

мълчалив отказ по заявление за предоставяне на обществена информация с 

№ 41/10.09.2020г. на Столична дирекция на вътрешните работи/СДВР/.  

Г.Б.Г. - Председател на УС „БОЕЦ“: Поддържам жалбата. Моля да 

се приемат писмените доказателства по делото. Представям и моля да 

приемете  пълномощно, договор за правна защита и списък с разноските. 

Моля да ми бъдат предоставени доказателствата представени от ответната 

страна.   

Съдът намира, че следва да приеме представените по делото 

доказателства, за което 



ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЛАГА: писмо вх. № 2303/02.10.2020 г. на СДВР.   

ПРИЕМА: заявление за предоставяне на достъп до обществена 

информация – л. 5 по делото, пълномощно на адв. К.Д.Д. – л. 6 по делото, 

Копие на ЗДОИ вх. № 513004-41/10.09.2020 г. - 2 л.; Копие на писмо per. 

№ 513р-76810/11.09.2020 г. - 1 л.; Копие на писмо per. № 225р-

33950/15.09.2020 г. - 1 л.; Копие на писмо per. № 226р-25956/16.09.2020 г. - 

1 л.; Копие на писмо per. № 227р-18814/16.09.2020 г. - 1 л.; Копие на писмо 

per. № 228р-20308/15.09.2020 г. - 1 л.; Копие на писмо per. № 229р-

24277/15.09.2020 г. - 1 л.; Копие на справка per. № 229р-24254/15.09.2020 

г. - 1 л.; Копие на писмо per. № 230р-32268/15.09.2020 г. - 1 л.; Копие на 

писмо per. № 227р-18814/16.09.2020 г. - 1 л.; Копие на писмо per. № 3382р-

29294/14.09.2020 г. - 1 л.; Копие на писмо per. № 3383р-30073/15.09.2020 г. 

– 1 л., Копие на писмо per. № 3384р-29968/14.09.2020 – 1 л.  

Да бъдат предоставени доказателствата на жалбоподателя с вх. № 

2303/02.10.2020 г.  

Г.Б.Г. - Председател на УС „БОЕЦ“: 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. 

Г.Б.Г. – Председател на УС „БОЕЦ“:   Моля да уважите жалбата. 

Представям и моля да приемете писмена защита и,  становище. 

Представям писмена защита и становище за ответната страна.  

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с 

решение в срока, визиран в чл.172, ал.1 от АПК. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 14,00  часа. 

 

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                                    СЕКРЕТАР: 
 



 
 


