
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 23.01.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на двадесет и трети януари, две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА СЛАВЧЕВА 

 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 320 по описа за 2019 год.  

докладвано от СЪДИЯ  Росица СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 10,35 часа се явиха: 

За жалбоподателя – Сдружение Гражданско движение „Боец - 

България обединена с една цел“ гр.Видин, представлявано от Г.Б.Г. – 

председател на УС, представител не се явява.  

С вх. № 2786/30.12.2019 г. от Г.Б.Г. – председател на УС на 

Сдружение гражданско движение „Боец-България обединена с една цел“ е 

депозирана молба, с която заявява, че по уважителни причини не може да 

се яви в днешното съдебно заседание. Към молбата е  приложено писмо от 

клиника в Гренобъл – Франция с препис за ответната страна. Не възразява 

да се даде ход на делото и поддържа жалбата си.   

За ответната страна – Изпълнителен директор на НАП - София,  

уведомени в предходното съдебно заседание чрез ю.к. Д. представител не 

се явява.           

С вх. № 209/22.01.2020 г. от ТД на НАП Велико Търново – офис 

Видин е постъпило писмо с приложени доказателства, а именно: заявление 

за предоставяне на достъп до обществена информация вх. № 63-00-

8/26.03.2018 г.-1 л., писмо изх. № 63-00-8-7/22.05.2019 г. 2 л., и писмо изх. 

№ 11-03-437-2/28.10.2019 г. – 3 л. 

С вх. № 210/22.01.2020 г. от ТД на НАП – Велико Търново е 

постъпило писмено становище с препис за ответната страна, чрез гл. юрк. 

Д. Б., с което молят да се даде ход на делото, считат жалбата за 

неоснователна и молят същата да бъде оставена без уважение. Излагат  

доводи по същество. Молят за разноски по делото. Към становището е 

приложено пълномощно № 638/19.06.2017 г. на гл. юрк. Д. Б. и писмо изх. 

№ 11-03-437-2/28.10.2019 г. – общо 5 л. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

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

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

ПРИЛАГА: Молба вх. № 2786/30.12.2019 г. на Г.Б.Г., ведно със 



писмо от клиника в Гренобъл – Франция – общо 3л., писмо вх. № 

209/22.01.2020 г. на ТД на НАП В. Търново офис Видин и писмено 

становище вх. № 210/22.01.2020 г. на ТД на НАП Велико Търново, ведно с 

пълномощно и писмо изх. № 11-03-437-2/28.10.2019 г. – общо 5 л. 

ПРИЛАГА : адм. дело № 195/2019 г. по описа на АС Видин.  

ПРИЕМА: заявление за предоставяне на достъп до обществена 

информация вх. № 63-00-8/26.03.2018 г.-1 л., писмо изх. № 63-00-8-

7/22.05.2019 г. 2 л., и писмо изх. № 11-03-437-2/28.10.2019 г. – 3 л. 

ЗАЛИЧАВА допуснатия свидетел на ответната страна.  

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

Съдът счете делото за изяснено и ще обяви решението си в 

законния срок.  

Протоколът написан в съдебно заседание в 10.40 часа. 

 

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                                    СЕКРЕТАР: 
 

 
 


