ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 29.01.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на двадесет и девети януари,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 312 по описа за 2019 год.
докладвано от
СЪДИЯ ДОНЧЕВА
На именното повикване в 14,15 часа се явиха:
За жалбоподателя – „***“ ЕООД, с.Средогрив, обл.Видин,
представлявано от управителя А.А., редовно призовани, представител
не се явява и не се представлява.
На 15.01.20120г. по делото е постъпила молба вх.№ 113 от
адвокат Р. К. – пълномощник на жалбоподателя, за назначаване на
съдебно – агротехническа и съдебно - икономическа експертизи, с
поставени въпроси към вещото лице, както и молба вх.№
242/27.01.2020г., за отлагане на делото за друга дата, поради
невъзможност от явяване на адвокат К. по здравословни причини. Към
молбата е приложен и болничен лист.
За ответната по делото страна – Директор на Дирекция
„Обжалване и данъчно - осигурителна практика“, Велико Търново при
Централното управление на Националната агенция по приходите,
редовно призован, се явява ст.ю.к.Е.У., с пълномощно от днес.
За Окръжна прокуратура – Видин, представител не се явява.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Ст.ю.к.У.: Предвид факта, че по делото е постъпила молба с
приложен към нея болничен лист от страна на процесуалния
представител на жалбоподателя, предоставям на Вас да решите дали да
бъде даден ход на делото, въпреки, че в болничния лист, не е изрично
посочена невъзможността на процесуалния представител на
жалбоподателя да се яви в днешното съдебно заседание. Моля Вие да
решите дали да бъде даден ход на делото.
Предвид постъпилата молба и приложените към същата
доказателства, а именно болничен лист, Съдът намира, че са налице
предпоставките на чл.139, ал.1 от АПК, тъй като за днешното съдебно
заседание жалбоподателя „*** ЕООД е призован единствено чрез
пълномощника – адвокат Р. К. и за същата е налице внезапно

препятствие да се яви в днешното съдебно заседание.
Воден от горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.02.2020г. от 14.45 часа, за
която дата: жалбоподателя – „***“ ЕООД, с.Средогрив, обл.Видин,
представлявано от управителя А.А., както и Окръжна прокуратура –
Видин, уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК; ответната страна Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна
практика“, Велико Търново при Централното управление на
Националната агенция по приходите, уведомен в днешното съдебно
заседание, чрез ст.ю.к.Е.У..
Протоколът написан в съдебно заседание в 14.20 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

