ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 08.07.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на осми юли,
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 14,00 часа се явиха:
За жалбоподателя – „***“ ЕООД, с.Средогрив, обл.Видин,
представлявано от управителя А.А., уведомени по реда на чл.138, ал.2
от АПК, представител не се явява.
От адвокат Р.К. - пълномощник на жалбоподателя, е постъпила
молба вх.№1349/08.07.2020г. за отлагане на делото на основание
чл.142, ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 АПК, с подробно изложени
аргументи.
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, се явява гл.ю.к.У., с
пълномощно от по-рано.
Вещото лице - Р.П.К., уведомен по телефона на 27.05.2020г., не
се явява.
От вещото лице К. е постъпила молба вх.№ 1357/08.07.2020г., с
която моли делото да бъде отложено за друга дата, тъй като не е успял
да изготви заключението в срок, поради големия обем и сложността на
делото. Прави се искане за предоставяне на делото в електронен
вариант, с посочен имейл адрес.
Вещото лице – Б.К.И., уведомен по телефона на 28.05.2020г., не
се явява.
От вещото лице И. е депозирано и заключение по назначената
съдебно – агротехническа експертиза, вх.№ 1303/01.07.2020г., с
преписи за страните.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Гл.ю.к.У.: С оглед постъпилите молби, моля да не се дава ход на
делото. Съдебно -агротехническата експертиза сме я получили по
имейл, но ако има копие за нас, бихме искали да ни го връчите в

днешното съдебно заседание.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ВРЪЧВА копие от съдебно - агротехническа експертиза на
ответната страна.
ПРИЛАГА молба вх.№ 953/26.05.2020г. от адвокат Р.К., ведно с
платежен документ за внесен депозит за изготвяне на двете експертизи;
молба вх.№ 1010 / 02.06.2020г. от вещото лице И. за изпращане на
делото по ел.път, с посочен имейл адрес; заявление вх.№
1110/12.06.2020г. от вещото лице К. и становище вх.№
1309/02.07.2020г. от Е.У. ***, за изпращане на експертизата по
електронен път; молба вх.№1349/08.07.2020г. от адвокат К. за отлагане
на делото и молба вх.№ 1357/08.07.2020г. от вещото лице К..
ПОСТАНОВЯВА да се предостави делото в електронен вариант
на вещото лице Р.К., на посочения имейл адрес.
Съдът намира, че са налице процесуални препятствия за даване
ход на делото, предвид постъпилите молби от жалбоподателя и вещото
лице Р.К., както и неявяване на вещото лице Б.И. за днешното съдебно
заседание, за което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОТЛАГА и насрочва делото за 22.07.2020г. от 14.30 часа, за която
дата: жалбоподателя – „***“ ЕООД, с.Средогрив, обл.Видин,
представлявано от управителя А.А., уведомени по реда на чл.138, ал.2
АПК и ответната по делото страна – Директор на Дирекция
„Обжалване и данъчно - осигурителна практика“, Велико Търново при
Централното управление на Националната агенция по приходите,
уведомен в днешното съдебно заседание, чрез процесуалния си
представител - гл.ю.к.У..
Да се уведомят вещите лица – Р.К. и Б.И., като им се укаже, че
при неявяване без уважителна причина, същите ще бъдат
санкционирани по реда на Закона за съдебната власт.
Протоколът написан в съдебно заседание в 14.15 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

