До Окръжен съд – Видин
НОХ дело № 275/2016

Вх. № 716/22.02.2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

От Димитър Илиев Димитров – Частен обвинител по НОХД №
275/2016, адрес за кореспонденция: 3960 с. Горни Лом, ул. „Първа” № 54,
телефон 0876443892

Уважаеми господин Председател на съдебния състав,
Уважаеми господа Съдебни заседатели,
Моля да разгледате моето искане за спиране на НОХД № 275/2016 по описа на
Видинския окръжен съд и връщане на внесения от Прокуратурата Обвинителен акт
поради допуснати пороци, изразяващи се в следните факти и обстоятелства.
Заявявам, че съм се запознал с Обвинителния акт, но констатирах, че в него не е
посочен факта, че Прокуратурата в лицето на Прокурор Мирослав Костов от Окръжна
прокуратура-Видин и прокурор по настоящето НОХД № 275/2016,
разрешава
унищожаването на доказателствен материал по делото – 1596 броя противопехотни
мини, част от процесните внесени от Гърция. И всичко това става преди да са
приключили както досъдебното производство ДП № 51/2014 по описа на НСлС, така
и преписка вх. № 1279/2014 по описа на Окръжна прокуратура-Видин./Представям
Постановление от 13.06.2016 г. по преписка № 1279/2014 г. – ОП Видин/
Подчертавам, че за това затаяване бях уведомен и от Апелативна прокуратураСофия с писмо от 31.10.2016 г. по преписка № 5007/2014, отговор на наше
обжалване на постановлението на ОП-Видин от 13.06.2016 г. Цитирам становище на
Апелативна прокуратура-София:
“Впредвид обстоятелството че делото е внесено с обвинителен акт в Окръжен съдВидин, извън компетенциите на АП-София се явява произнасянето по правилността и
законосъобразността на постановлението на ОП-Видин от 13.06.2016 г., към
настоящия момент компетентни да се произнесат по този въпрос са
единствено съответните съдебни органи.”
/Представям отговора на Зам.-апелативен прокурор Й. Стоев от 31.10.2016 г. по
преп. № 5007/2014./
В същото време с писмо № 94-00-414 от 13.09.2016 г. от Ивелина ВасилеваМинистър на околната среда и водите, изпратено ми с личната резолюция на Главния
прокурор Сотир Цацаров, се твърди коренно различна информация от изложената в
горепосоченото Постановление от Прокурор Мирослав Костов, а именно:
МОСВ съобщава за “отпадъци от опаковки, взривни вещества и средства за
взривяване”, докато прокурор Костов съобщава за “1596 бр. мини М-16”.
/Представям писмо № 94-00-414 от 13.09.2016 г. от МОСВ/
На основание гореизложените обстоятелства, съгласно чл. 47, ал. 1 във връзка с
чл. 29, ал. 2 от НПК, НАСТОЯВАМ за отвод на прокурора М. Костов по НОХД №
275/2016.
Подпис:

