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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 08.06.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Шести административен 

състав в публично съдебно заседание на осми юни две хиляди и двадесета 

година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ 

 

при участието на секретар Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                                  сложи за разглеждане 

адм. дело № 101 по описа за 2020 год.  

докладвано от  СЪДИЯ  БОРИСОВ 

 На именното повикване в 14,00 часа се явиха: 

Жалбоподателят – А.Л.Д., редовно призован, не се явява, не се 

представлява.  

За ответната по жалбата страна – Публичен изпълнител в Дирекция 

Събиране към ТД на НАП Велико Търново, редовно призован, се явява,   

ст.юрк. И. Д. с пълномощно от днес.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Ст.юрк. Д. : Моля да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

Настоящето дело е образувано по жалба на А.Л.Д. ***, против 

Решение № 52/24.03.2020 г. на Директора на ТД НАП Велико Търново с 

което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 

С00005-022-015883/09.03.2020 г. на публичен изпълнител в Дирекция 

Събиране към ТД на НАП.     

Ст.юрк. Д.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме 

административната преписка.   

Съдът намира, че следва да приеме представената административна 

преписка, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЛАГА: молба вх. № 898/19.05.2020 г. на А.Л.Д. – стр. 45. 

ПРИЕМА: Решение по жалба срещу постановление за налагане на 

обезпечителни мерки № 52/24.03.2020 г. – стр. 6-8, жалба от А.Л.Д. с вх. 

№ 3776/18.03.2020 г. до директора на ТД на НАП Велико Търново 

относно постановление за налагане на обезпечителни мерки  - стр. 9, 

постановление за налагане на обезпечителни мерки  № С200005-022-

0015883/09.03.2020 г. – стр. 10, обратна разписка от 12.03.2020 г. – стр. 11, 
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запорно съобщение № С200005-119-0003591/09.03.2020 г. ведно с 

удостоверение за извършено електронно връчване– стр. 12-13, 

разпореждане във връзка с наложен запор № С200005-009-

0003136/10.03.2020 г. ведно с разписка – стр. 14-15, постановление за 

налагане на обезпечителни мерки № С 16005-022-0021111/01.09.2016 г., 

ведно с обратна разписка – стр. 16 – 17, писмо № 5258/25.03.2020 г. на ТД 

на НАП Велико Търново, ведно с обратна разписка – стр. 18, решение № 

1/17.02.2017 г. по дело по несъстоятелност № 63/2016 г. на ОС Видин – 

стр. 20-22, списък по т.д. № 63/2016 г. на ОС Видин за приетите предявени 

вземания на кредиторите – стр. 23-28, определение № 81/26.06.2017 г. по 

ТД № 63/2016 г. на ОС Видин – стр. 29-30, решение № 135/15.12.2017 г. 

по ТД № 63/2016 г. – стр. 31-32, решение № 2807.01.2018 г. по ТД № 

63/2016 г. на ОС Видин за прекратяване по несъстоятелност ЕТ „Джахес – 

А.Д.“ – стр. 33-38, решение № 90/20.07.2016 г. по г.д. № 865/2015 г. на 

СГС – стр. 39-40, 

Ст.юрк. Димитрова: Нямам други искания. Няма да соча други 

доказателства. Моля за ход на делото по същество. 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което  

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

Ст.юрк. Д. : Моля да постановите решение, с което да отхвърлите 

жалбата. Представям писмени бележки и моля за разноски по делото. 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение 

в законоустановения едномесечен срок, визиран в чл.172, ал.1 от АПК. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 14,20 часа. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


