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Повече от 2 часа продължи делото, по искане на Софийска градска прокуратура за
отстраняване от длъжност на видинския кмет Герго Гергов, предаде репортер на Радио
“Фокус”- Видин. Съдия по делото е Габриел Йончев от Видинския окръжен съд. Ход на
делото бе даден, а след това страните по делото защитиха тезите си. На делото този
път присъстваше кметът на Видин Герго Гергов, който бе представляван от двамата си
адвокати – Цецо Иванов, който е и общински съветник и Соня Иванова. На делото
присъстваха общински съветници от различни политически групи и председателят на
Общинския съвет. Прокурорът от Софийска градска прокуратура Лилия Симеонова
посочи, че Герго Гергов е обвиняем за престъпления , свързани със Закона за
обществените поръчки. Тя посочи, че по това обвинение той е осигурил облага за една
определена фирма, за която от прокуратурата разследват дали тя е от негов
приятелски кръг „Искаме отстраняването на кмета, за да можем да си свършим
работата. Да разпитаме свидетелите и да не може кметът да им влияе по никакъв
начин”, обясни прокурорът. От защита заявиха, че няма доказателства за обвиненията,
повдигнати на кмета. „През цялото време до като са изземвани документи от общината
кметът е съдействал на органите”, категорични бяха адвокатите и за това настояха да
не бъде отстраняван. В 18 часа Видинския окръжен съд ще се произнесе.
//
Състав на Видинския окръжен съд отхвърли искането на Софийска градска
прокуратура за отстраняването на видинския кмет Герго Гергов от длъжност, предаде
репортер на Радио “Фокус”- Видин. Съдията по делото Габриел Йончев заяви, че по
време на изслушването на двете страни не е установено, че кметът Герго Гергов е
възпрепятствал разследващите органи. Няма данни за това, че обвиняемият е
предприел действия за укриване на документи или за оказване на въздействие, на
натиск на служители, които е трябвало да свидетелстват. Фактически няма данни, че
Герго Гергов е укрил доказателства. Съдия Габриел Йончев посочи, че и двамата
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свидетели, разпитани по делото – Орлин Василев – секретар на общината и Ангел
Иванов, счетоводител във филиал „Образование” са посочили, че без да им е оказван
натиск от кмета Герго Гергов са оказали съдействие на разследващите служители на
ДАНС. За това и искането на прокурор Лилия Симеонова не бе уважено. Решението на
съда подлежи на обжалване в три дневен срок пред Софийския апелативен съд.
Радио “Фокус”- Видин
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