ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 16.06.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на шестнадесети юни,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 92 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ ГЕНАДИЕВА
На именното повикване в 14,00 часа се явиха:
За жалбоподателя – „***“ ЕООД, представлявано от В.К.Г. управител, редовно призовани, се явява адвокат Л.И., с пълномощно от
по-рано.
За ответната по делото страна – Директор на ТД на НАП-Велико
Търново, редовно призован, се явява гл.ю.к.А., с пълномощно от днес.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат И.: Моля да се даде ход на делото.
Гл.ю.к.А.: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира,че няма пречки за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.
Производството е по реда на чл.197,ал.2 от ДОПК.
Делото е образувано по жалба, подадена от „***“ ЕООД, със
седалище и адрес на управление - гр.Видин, против Решение № 48 /
16.03.2020г. на Директора на ТД на НАП-Велико Търново, с което е
потвърден отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки с изх.№
С200005-178-0007598/05.03.2020г., издаден от Старши публичен
изпълнител при ТД на НАП-Велико Търново, офис Видин.
Адвокат И.: Поддържам жалбата. Моля да приеме
доказателствата по делото. Нямам искания. Няма да представям нови
доказателства.
Гл.ю.к.А.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме представената
административна преписка. Представям и моля да приемете
липсващите страници от документи, приложени по административната
преписка, а именно: съобщение за доброволно изпълнение,
писмо/отговор на молба и искане за представяне на документи от
задълженото лице.
Адвокат И.: Не възразявам да се приемат представените

доказателства.
Съдът намира, че следва да приеме писмените доказателства и
административната преписка, както и представените в днешното с.з. от
процесуалния представител на ответната страна липсващи страници от
документи по преписката, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА писмо изх.№ 4888/16.03.2020г. на Директора на ТД на
НАП – Велико Търново до адв.Л.И., като пълномощник на „***“
ЕООД, л.6 по делото; известие за доставяне от 25.03.220г., л.7 по
делото; Решение по жалба срещу отказ за отмяна на наложени
обезпечителни мерки № 48 / 16.03.2020г. на Директора на ТД на НАПВелико Търново, л.8 – л.9 по делото; Решение на АС – Варна/съдебна
практика/, л.13 – л.22 по делото; Решение № 71/30.05.2018г. по
адм.дело № 59/2019г. на АС – Габрово, л.23 – л.25 по делото;
пълномощно от 28.02.2020г., л.26 по делото; разпечатка от Търговски
регистър на „***“ ЕООД, л.27 по делото; писмо изх.№ С200005-1780007598 от 05.03.2020г. на Старши публичен изпълнител в ТД на НАП
– офис Видин до „***“ ЕООД, л.28 по делото; разписка от 06.03.2020г.
от Л.И., л.29 по делото; Молба вх.№ 3198/04.03.2020г. от „Агрорайз“
ЕООД, чрез адвокат И. до ТД на НАП – Велико Търново, офис Видин,
л.30 –л.31 по делото; Разпореждане за присъединяване изх.№ С200005151-0000009 от 14.02.2020г. на ТД на НАП – Велико Търново, офис
Видин до „***“ ЕООД , л.32 по делото; разписка от 17.02.2020г. от
С.Я.Т., л.33 по делото; писмо вх.№ 2132/12.02.2020г. на Банка ДСК до
ТД на НАП – Велико Търново, офис Видин, л.34 по делото; Декларация
по чл.10, ал.3 от Закона за особените залози от Р. П. Ц. – М. от
07.02.2020г., л.35 по делото; Удостоверение № 1196837/31.07.2018г. на
Централен регистър на особените залози, л.36 - л.38 по делото; писмо
изх.№ С200005-178-0003084 от 30.01.2020г. на Старши публичен
изпълнител в ТД на НАП – офис Видин до „***“ ЕООД, л.39 по делото;
разписка от 30.01.2020г. от Соня Янкулова Тодорова, л.40 по делото;
Искане вх.№ 1302/28.01.2020г. от В.К.Г. – управител на „***“ ЕООД до
ТД на НАП – Велико Търново, офис Видин, л.41 – л.42 по делото;
Разпореждане за изпълнение на запорно съобщение изх.№ С200005029-0003199 от 28.01.2020г. на Старши публичен изпълнител в ТД на
НАП – офис Видин до Банка ДСК, л.43 по делото; писмо изх.№ 17-1078664/17.06.2019г. на Банка ДСК до ТД на НАП, офис Видин, л.44 по
делото; запорно съобщение на основание чл.202, ал.1 във вр. с чл.215,
ал.1, т.1 от ДОПК на Старши публичен изпълнител в ТД на НАП – офис
Видин до Банка ДСК, л.45 по делото; разписка от 15.01.2020г. от С. Я.
Т., л.46 по делото; Постановление за налагане на обезпечителни мерки
изх.№ С190005-022-0044465 от 04.06.2019г. на ТД на НАП – Велико
Търново, офис Видин, л.47 по делото; Искане за представяне на

документи и писмени обяснения от задълженото лице с изх.№ С190005007-0002102 от 04.06.2019г. на ТД на НАП – Велико Търново, офис
Видин до „***“ ЕООД, л.48 по делото; съобщение за доброволно
изпълнение на основание чл.221 от ДОПК с изх.№ С180005-1490006777 от 09.05.2018г. на ТД на НАП – Велико Търново, офис Видин
до „***“ ЕООД, л.49 –л.50 по делото; известие за доставяне от
31.05.2018г., л.51 по делото; пълномощно от 16.03.2017г., л.52 по
делото.
ПРИЕМА Искане за представяне на документи и писмени
обяснения от задълженото лице с изх.№ С190005-007-0002102 от
04.06.2019г. на ТД на НАП – Велико Търново, офис Видин до „***“
ЕООД; съобщение за доброволно изпълнение на основание чл.221 от
ДОПК с изх.№ С180005-149-0006777 от 09.05.2018г. на ТД на НАП –
Велико Търново, офис Видин до „**“ ЕООД, ведно с известие за
доставяне от 31.05.2018г. и пълномощно от 16.03.2017г., с което В.Г.
упълномощава С. Я. Т. – общо 6 листа и писмо изх. № С200005 – 178 –
0007598/ 05.03.2020г.
ПРИЛАГА писмо от вх.№ 730 от 01.04.2020г. на Директор на ТД
на НАП – Велико Търново, л.2 по делото; молба вх.№ 899/19.05.2020г.
от адвокат И. – пълномощник на жалбоподателя, ведно с вносна
бележка за внесена ДТ, л.57 – л.58 по делото.
Адвокат И.: Нямам други искания. Няма да соча други
доказателства. Моля за ход на делото по същество. Прилагам списък на
разноските.
Гл.ю.к.А.: Нямам други искания. Няма да соча други
доказателства. Моля за ход на делото по същество. Прилагам списък на
разноските и писмено становище.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
Адвокат И.: Моля да уважите жалбата и да ми присъдите
направените разноски. Моля да споделите доводите, развити подробно
в жалбата и да отмените наложените обезпечителни мерки. Представил
съм съдебна практика на АС – Варна и АС – Габрово. В този смисъл
моля за Вашето решение и за разноските по делото, за което представям
списък.
Гл.ю.к.А.: Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и да
потвърдите обжалваното решение по съображения, изложени в
писменото становище, като ми присъдите разноски. Представям и
списък за разноските.
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с
решение в законния едномесечен срок.
Протоколът написан в съдебно заседание в 14,30 часа.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

