ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 27.02.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен
състав в публично съдебно заседание на двадесет и седми февруари, две
хиляди и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА
при участието на секретаря Вержиния Кирилова
сложи за разглеждане адм. дело № 373 по описа за 2019 г.
докладвано от СЪДИЯ ПАНТАЛЕЕВА
На именното повикване в 14,00 часа, се явиха:
Жалбоподателят - „ЛИТ-15“ЕООД –гр.Видин, чрез представляващ
Л.Д.Р.-Т., редовно призовани, се явява лично управителя Л.Д.Р.-Т..
За ответната страна – Началник отдел „Оперативни дейности“Велико Търново в дирекция „Оперативни дейности“ в главна дирекция
„Фискален контрол“ /ГДФК/ в Централно управление на Национална
агенция за приходите /ЦУ на НАП/, редовно призовани, се явява главен
ю.к.Л.А., с пълномощно от днес.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Управителят - Л.Д.Р.-Т.: Моля да дадете ход на делото.
Гл.ю.к.Атанасова: Моля да дадете ход на делото.
Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на
делото, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.
Делото е образувано по жалба на „ЛИТ-15“ЕООД –гр.Видин, чрез
представляващ Л.Д.Р.-Т., против Заповед № 10620 от 22.11.2019г., на
началник отдел „Оперативни дейности“-Велико Търново, с която на
дружеството е наложена ПАМ–запечатване на обект–газостанция,
находяща се в гр.Видин, и забрана на достъпа до обекта за срок от 20 дни.
Управителят - Л.Д.Р.-Т.: Не поддържам жалбата. Моля делото да
бъде прекратено.
Гл.ю.к.Л.А.: Представям и моля да приемете протокол, от който е
видно, че запечатването на обекта е факт и в момента обекта работи.
Смятам, че делото следва да бъде прекратено на това основание.
Управителят - Л.Д.Р.-Т.: Категорично заявявам, че желая делото да
бъде прекратено.
Съдът намира с оглед изявлението на страните и изрично заявеното
желание от управителя – представител на дружеството жалбоподател, че
не поддържа жалбата и желае делото да бъде прекратено, че молбата
следва да бъде уважена и производството по делото следва да бъде
прекратено на основание чл.159, т.8 от АПК, поради оттегляне на жалбата.

С оглед на горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА оттегляне на жалбата на „ЛИТ-15“ЕООД–гр.Видин, чрез
представляващ Л.Д.Р.-Т., против Заповед № 10620 от 22.11.2019г., на
началник отдел „Оперативни дейности“-Велико Търново, с която на
дружеството е наложена ПАМ–запечатване на обект–газостанция,
находяща се в гр.Видин, и забрана на достъпа до обекта за срок от 20 дни.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 373/2019г. по описа
на АС – Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна
жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
Протоколът написан в 14,15 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

