ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 28.04.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на десет и осми април,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА
при участието на секретар В.К.
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 209 по описа за 2019 год.
докладвано от
СЪДИЯ ГЕНАДИЕВА
На именното повикване в 14,00 часа се явиха:
Във връзка с обявеното извънредно положение с Решение от
13.03.2020 г. на НС на Р.България, с решение от 15.03.2020 г.
Съдийската колегия на ВСС е взела решение за преустановяване на
разглеждането на делата за периода 16.03.2020 - 13.04.2020 г., което е
наложило отсрочването на настоящето дело и същото е насрочено за
28.04.2020 г. от 14,00 часа. Впоследствие и на основание Указ №
78/07.04.2020 г. обн. в ДВ № 34/09.04.2020 г. от ЗИД ЗМДИП - Дела по
оспорване на актове за установяване на публични вземания е прието, че
следва да се разглеждат, поради това настоящото дело ще бъде
разгледано в открито съдебно заседание.
За жалбоподателя – „Поли 91 СЛ“ ЕООД, гр.Видин,
представлявано от П.С.С., редовно уведомени чрез процесуалния си
представител адвокат И.И., не се явяват и не се представляват.
По електронната поща на АС – Видин е постъпила молба с вх.№
784/21.04.2020г от адв.И.И. - пълномощник на същите, с която е
представена вносна бележка за внесен депозит по назначената съдебносчетоводна експертиза в размер на 200 /двеста/ лева.
За ответната по делото страна – Директор на Дирекция
„Обжалване и данъчно - осигурителна практика“, Велико Търново при
Централното управление на Националната агенция по приходите,
редовно уведомени на предоставения електронен адрес, не се явява
представител.
По електронната поща на АС – Видин е постъпило становище
вх.№ 794/24.04.2020г. от В.В. - гл.юрисконсулт в Дирекция ОДОП
Велико Търново и процесуален представител на ответната страна, с
което заявява, че няма възражения делото да бъде разгледано в тяхно
отсъствие и моли да се даде ход на делото, както и че няма да бъдат
сочени от тяхна страна нови доказателства и правени доказателствени

искания.
Свидетелят - В.С.Б., нередовно призован, призовката е върната в
цялост, с отбелязване от призовкаря, че връща същата, поради
въведеното извънредно положение и отменени редовни съдебни
засения, не се явява.
Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ПРИЛАГА молба вх.№ 784/21.04.2020г от адв.И.И..
ПРИЕМА вносна бележка за внесен депозит по назначената
съдебно-счетоводна експертиза в размер на 200 /двеста/ лева.
ПРИЛАГА Становище вх.№ 794/24.04.2020г. от Вая Василева гл.юрисконсулт в Дирекция ОДОП Велико Търново.
С оглед постъпилата молба от адв.И.И., с приложена вносна
бележка за внесен депозит по назначената съдебно-счетоводна
експертиза в размер на 200 /двеста/ лева, Съдът намира, че следва да
определи вещо лице, което да изготви заключението, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА вещо лице Х.А.Д.-Т. за изготвяне на назначената
съдебно-счетоводна експертиза със задачи, поставени от жалбоподателя
и подробно описани в протокола от предходното съдебно заседание,
проведено на 10.03.2020г.
Съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата за
изготвяне на назначената съдебно - счетоводна експертиза, с
поставените въпроси от жалбоподателя в предходното съдебно
заседание, проведено на 10.03.2020г., както и за разпит на лицето
В.С.Б., като на същият да се изпрати нова призовка или да бъде доведен
за следващото съдебно заседание.
По отношение на другия поискан свидетел, а именно М.Л.В.,
съдът е допуснал до разпит същата при режим на довеждане, а при
необходимост от призоваване е даден срок на жалбоподателя с писмена
молба да посочи адрес за призоваване.
С оглед периода на обявеното извънредно положение, Съдът
намира, че следва да удължи срока във връзка с призоваването на
посочената по-горе свидетелка М.Л.В.
Предвид горното, Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
УДЪЛЖАВА срока за изпълнение на указанията, дадени във
връзка с призоваването на свидетелката М.Л.В.с още 14 дни, считано от
получаване на съобщението на жалбоподателя.
ОТЛАГА и насрочва делото за 09.06.2020г. от 14.00 часа, за която
дата: жалбоподателят – „Поли 91 СЛ“ЕООД гр.Видин, представлявано
от П.С.С., уведомени по реда на чл.138, ал.2 АПК; ответната страна -

Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна
практика“, Велико Търново при Централното управление на
Националната агенция по приходите, уведомен по реда на чл.138, ал.2
АПК.
Да се призове вещото лице Х.А.Д.-Тодорова за следващото
съдебно заседание.
Протоколът написан в съдебно заседание в 14,30 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

