ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 11.06.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен
състав в публично съдебно заседание на единадесети юни, две хиляди
и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА
при участието на секретаря Вержиния Кирилова
сложи за разглеждане адм. дело № 30 по описа за 2020 г.
докладвано от СЪДИЯ ПАНТАЛЕЕВА
На именното повикване в 14.15 часа, на второ четене се явиха:
Жалбоподателят - „Екологика 2“ ЕООД гр.София, чрез
представляващ Б.С.П., нередовно призовани, представител не се явява.
За ответната страна – Изпълнителен директор на Държавен фонд
“Земеделие“ – гр.София, уведомен по реда на чл.138, ал.2 от АПК,
представител не се явява.
От ответната страна - Изпълнителен директор на Държавен фонд
“Земеделие“ – гр.София, чрез ю.к.Десислава Петрова, е постъпила
молба вх.№ 1103/11.06.2020г., с която изразяват становище по хода на
делото и съществото на правния спор.
С оглед нередовното призоваване на жалбоподателя съдът намира,
че ход на делото не следва да бъде даден.
Призовката на същия за настоящото съдебно заседание е върната в
цялост с отбелязване, че адресът е посетен на 22.05.2020г. и 29.05.2020г.
Липсва отбелязване дали до адреса няма достъп, дали не е открит
служител на фирмата на адреса по седалището , на който да бъде
вречено съобщението или дали на адреса съществува такова дружество.
Посочено е, че на телефон на служител, на когото не е посочена
длъжността , е получена информация, че управителят на дружеството е
извън София, но този служител не е намерен на адреса на седалището на
дружеството, а с него е осъществена връзка на неизвестен телефон,
поради което не може да се приеме , че е налице връчване по чл.50,ал.3
от ГПК.
Призовката, изпратена чрез пощенски оператор, е върната с
отбелязване върху пратката „непотърсена”.
От призоваванията за предходните съдебни заседания съдът
установи, че за съдебно заседание на 20.02.2020г., за което
жалбоподателят е призован, както и за настоящето, по седалището на
дружеството, призовката също е била върната в цялост, без да бъде
връчена с отбелязване , че на адреса са оставени съобщения.
След отлагане на делото, поради нередовното призоваване на
жалбоподателя за съдебно заседание за 26.03.2020г. дружеството е
редовно призовано на адреса по седалището си, като призовката е

получена лично от управителя по седалището на дружеството.
Съдебното заседание обаче не е проведено и делото е пренасрочено,
предвид обявеното извънредно положение в страната.
Призовките от с.Чифлик, което е посоченият адрес в жалбата, са
връщани винаги в цялост, като на този адрес, както при предходното
разглеждане на делото, така и в настоящето производство, същите не са
били редовно връчвани.
Предвид гореизложеното съдът намира, че ход на делото не следва
да бъде даден с оглед нередовното призоваване за настоящото съдебно
заседание на жалбоподателя , а призоваването следва да бъде извършено
по реда на чл.18а, ал.9 от АПК чрез залепване на уведомление на адреса
по седалището на дружеството. В този смисъл е и разпоредбата на
чл.50,ал.4 от ГПК.
Освен това съдът констатира, че в административното
производство на жалбоподателя са връчвани уведомления/съобщение за
решението/ на адрес гр.София, ул.”Маринковица” 2 б, етаж 2, офис 2.
Видно от удостоверението за актуално състояние на дружеството това е
адрес , посочен за кореспонденция с НАП. С оглед обстоятелството, че
на този адрес административният орган е изпращал съобщения, да се
призове жалбоподателя и чрез този адрес – гр.София, район „Витоша”,
ж.к.”Бояна”, ул. ”Маринковица” 2 б, етаж 2, офис 2.
В справката от Търговския регистър е посочен и телефон за
контакт. Да се уведоми за датата на съдебното заседание и на посочения
телефон, в случай на установяване на връзка.
С оглед на горното, Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОТЛАГА и насрочва делото за 09.07.2020г. в 14.00 часа, за която
дата да се призове жалбоподателя на адреса по седалището, на адрес
гр.София, район „Витоша”, ул.”Маринковица” 2 б, етаж 2, офис 2 и чрез
посочения в Търговския регистър номер – 0888641460, ответната страна
- Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие“ – гр.София,
уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК.
На адреса по седалището на дружеството да се призове чрез
поставяне на уведомление по чл.18 а, ал.9 от АПК.
Протоколът написан в 14.30 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

