ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 13.05.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на тринадесети май,
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 14,30 часа се явиха:
За жалбоподателя – „***“ ЕООД, с.Средогрив, обл.Видин,
представлявано от управителя А.А., уведомени по мейл чрез адвокат
Р.К., представител не се явява.
От адвокат К. е постъпила молба вх.№ 838/12.05.2020г. за
отлагане на делото за друга дата, поради невъзможност за явяване на
допуснатите свидетели при режим на довеждане, както и поради
невнасяне на депозитите по назначените експертизи.
За ответната по делото страна – Директор на Дирекция
„Обжалване и данъчно - осигурителна практика“, Велико Търново при
Централното управление на Националната агенция по приходите,
уведомен по мейл, представител не се явява
На 11.05.2020г. по делото от Е.У. – гл.юрисконсулт в Дирекция
ОДОП – Велико Търново, е постъпила молба вх.№ 835 за отлагане на
делото, предвид невнасяне на депозити по назначените експертизи и
становище вх.№ 844/13.05.2020г., с което заявява, че не възразява да
бъде уважена молбата на адвокат К., като се даде възможност на
процесуалния представител на жалбоподателя да осигури явяването на
допуснатите свидетели по делото, както и да бъде внесен определения
депозит.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Предвид становищата на страните и невнесените до момента
депозити за назначените съдебни експертизи, Съдът намира, че ход на
делото не следва да бъде даден, като се даде възможност на
жалбоподателя да внесе определения от Съда депозит и да доведе
допуснатите свидетели, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА поредна възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок
от съобщението да внесе определените от Съда депозити по

назначените съдебни експертизи, както и да доведе поисканите за
съдебно заседание свидетели.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОТЛАГА и насрочва същото за 08.07.2020г. от 14.00 часа, за
която дата: жалбоподателя – „***“ ЕООД, с.Средогрив, обл.Видин,
представлявано от управителя А.А. и ответната по делото страна –
Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна
практика“, Велико Търново при Централното управление на
Националната агенция по приходите, уведомени по реда на чл.138,
ал.2 от АПК.
ПОСТАНОВЯВА препис от протокола да се изпрати по
електронен път на страните, за запознаване.
Протоколът написан в съдебно заседание в 14.40 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

