ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 09.06.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на девети юни,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
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:
За жалбоподателя – „***“ ЕООД, гр.Видин, представлявано от
П.С.С., уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК, се явява адвокат
И.И., с пълномощно от по-рано.
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 реда на чл.138, ал.2 от АПК, представител не се явява.
От В. В. – главен юрисконсулт в дирекция ОДОП – Велико
Търново, е постъпило становище вх.№ 1059 /05.06.2020г., за даване ход
на делото в тяхно отсъствие.
Свидетелят - В.С.Б., нередовно призован, призовката за пореден
път е върната в цялост по делото, не се явява.
Вещото лице Х.А. Д. –Т., уведомена по телефона на 28.04.2020г.,
не се явява.
Депозирано е на 08.06.2020г. заключение по назначената съдебно
– счетоводна експертиза от вещото лице Х. Т., с вх.№ 1070, с преписи
за страните.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат И.: Моля да не се дава ход на делото, поради
ненавременното представяне на заключението по назначената
експертиза и невъзможността да се запозная със същото, както и
евентуално да задам въпроси към вещото лице.
Съдът намира,че няма пречки за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ПРИЛАГА молба вх.№ 833/11.05.2020г. за предоставяне на делото
по електронен път, с посочен имейл от вещото лице Х. Тодорова и
становище вх.№ 1059 /05.06.2020г. от Вася Василева – главен

юрисконсулт в дирекция ОДОП – Велико Търново.
Съдът ОПРЕДЕЛИ:
ВРЪЧВА на жалбоподателя препис от заключението на вещото
лице Х. Т.
Да се уведоми ответната страна за изготвената експертиза и
представеното заключение на същата.
Адвокат И.: Получих препис от заключението на вещото лице.
Тъй като не ми бе предоставен друг адрес за призоваване на поисканата
от нас свидетелка М.Л.В., както и поради ненавременното представяне
на експертизата, същата не се явява, но ще бъде доведена за следващото
съдебно заседание.
С оглед неявяването на свидетелката М.Л.В. и несвоевременно
представяне на заключението на вещото лице Х. Тодорова, съответно
неявяването на същото, Съдът намира, че делото следва да бъде
отложено за друга дата за изслушване на вещото лице и разпит на
допуснатата свидетелка, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ОТЛАГА и насрочва делото за 07.07.2020г. от 14.00 часа, за която
дата: жалбоподателя – „***“ЕООД гр.Видин, представлявано от П.С.С.,
уведомен в днешното съдебно заседание чрез адвокат И.; 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
от АПК.
Да се уведоми вещото лице Х.А. Д. – Т. за датата на насроченото
съдебно заседание.
Протоколът написан в съдебно заседание в 14,15 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

