
П Р О Т О К О Л 
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 № 97 по описа за 2020 год.  

докладвано от СЪДИЯ  ДОНЧЕВА 

На именното повикване в 14.30 часа се явиха: 

За жалбоподателя – Р. С.Р. от гр.Видин, редовно призован, 

представител не се явява и не се представлява. 

От жалб.Р., чрез адвокат Н.Х. от САК, е постъпила молба по мейл, 

с положен електронен подпис, с вх.№ 1238/29.06.2020г. Към молбата са 

приложени доказателства, както следва: съгласие за приемане на 

управление и образец на подпис по чл.141, ал.3 от ТЗ, декларация по 

чл.141, ал.8 от ТЗ от Д. Т. Б.в, декларация по чл.141, ал.8 от ТЗ от Т. Д. Б., 

Решение на едноличния собственик на капитала на „***“ЕООД  от 

27.02.2017г.  

Съгласно разпореждане на Съда от 30.06.2020г. препис от молбата 

с доказателствата на жалбоподателя, са изпратени чрез системата за 

електронно връчване на ответната страна на 30.06.2020г. 

За ответната по делото страна – Директор на Териториална 

дирекция на НАП - Велико Търново, редовно призован, се явява 

ст.ю.к.И.Д., с пълномощно от днес.  

  СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Ст.ю.к.Д.: 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. 

В Административен съд-Видин е постъпила жалба от Р. С. Р. от 

гр.Видин, с която се обжалва Решение № 62 от 30.03.2020г. на Директора 

на ТД на НАП В.Търново, с която е оставена без уважение жалба вх.№ 

4015 от 24.03.2020г. на жалбоподателя и е потвърдено Разпореждане 

изх.№ С200005-137-0002533 от 18.03.2020г. на Публичен изпълнител в 

Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Велико Търново, офис Видин. 

Ст.ю.к.Д.: Оспорвам депозираната жалба. Моля да приемете 

административната преписка. Запознати сме с представените от 

жалбоподателя доказателства и не оспорваме обстоятелството, че считано 



от 05.05.2017г., същият вече не е управител на дружеството. В тази връзка  

представям и моля да приемете извлечение от търговския регистър, с 

приложение история на управителите към нея, както и справка за 

задълженията на жалбоподателя във връзка с посочените електронни 

фишове, предмет на атакуваното решение, чийто срок за доброволно 

изплащане е 12.03.2019г., когато са влезли в законна сила. 

Съдът намира, че следва да приеме административната преписка, 

представените с молбата на жалбоподателя от 29.06.2020г. доказателства, 

както и представените в днешно с.з. от ответника такива, за което  

ОПРЕДЕЛИ:   

 ПРИЕМА Решение по жалба срещу действия на публичен 

изпълнител № 62 от 30.03.2020г. на Директора на ТД на НАП Велико 

Търново, л.6 – л.8 по делото; разпечатка от ТР на „***“ЕООД, л.10 по 

делото; писмо изх.№ 5745/30.03.2020г. на Директора на ТД на НАП – 

Велико Търново до Р. Р., л.23 по делото;  известие за доставяне от 

31.03.2020г., л.24 по делото; Решение по жалба срещу действия на 

публичен изпълнител № 62 от 30.03.2020г. на Директора на ТД на НАП 

Велико Търново, л.25 – л.26 по делото; Жалба от Р. С. Р. до Директора на 

ТД на НАП – Велико Търново с вх.№ 4015/24.03.2020г., л.27 – л.28 по 

делото; Тълкувателно решение № 2 от 04.12.2017г. на ВАС, л.29 – л.34 по 

делото; възражение от Р. С. Р. до НАП – Видин с вх.№ 3667/06.03.2020г., 

л.35 – л.36 по делото; ксерокопие от пощенски плик от 13.03.2020г., л.37 

по делото; Разпореждане изх.№ С200005-137-0002533 от 18.03.2020г. на 

Публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП В.Търново, 

офис Видин, л.38 по делото; удостоверение за извършено връчване по 

електронен път от 18.03.2020г., л.39 по делото; справка от 

информационните масиви  на НАП, л.40 – л.41 по делото. 

 ПРИЕМА съгласие за приемане на управление и образец на подпис 

по чл.141, ал.3 от ТЗ, декларация по чл.141, ал.8 от ТЗ от Дл Тл Б., 

декларация по чл.141, ал.8 от ТЗ  от Т. Д. Б., Решение на едноличния 

собственик на капитала на „***“ЕООД  от 27.02.2017г.  

ПРИЕМА извлечение от Търговския регистър за „***ЕООД, с 

приложение история на управителите към нея – общо 2 листа и справка за 

общите задължения на жалбоподателя от НАП към 07.07.2020г. 

ПРИЛАГА молба вх.№ 925/21.05.2020г. от Р. Р., ведно с вносна 

бележка за внесена ДТ, л.15 –л.17 по делото;  писмо вх.№ 987/29.05.2020г. 

на Директора на ТД на НАП – Велико Търново до АС – Видин, л.22 по 

делото; молба вх.№ с вх.№ 1238/29.06.2020г. от жалбоподателя, чрез 

адвокат Н.Х. от САК – 2 листа. 

Предвид констатираното несъответствие по отношение на датата на 

влизане в сила на шестте електронни фиша, предмет на атакуваното 

решение с представената в днешното съдебно заседание справка за общи 

задължения, където за срок за доброволно плащане, е посочена дата 

12.03.2019г. и извлечение от програмата на НАП, находящо се на л.40 – 

л.41 от делото, където за дата на влизане в сила на електронните фишове, е 



посочена 26.02.2019г., Съдът намира, че следва да задължи ответната 

страна, да представи копие на електронните фишове, послужили за 

изпълнително основание за образуване на изпълнително производството в 

ТД на НАП със заверка кога са влезли в законна сила и на кого са връчени. 

Ст.ю.к.Д.: Ще представя поисканите електронни фишове. На този 

етап други доказателства няма да соча. Моля да ми бъде изпратен препис 

от протокола на имейл адреса, който ще посоча допълнително. 

Воден от горното, Съдът  

ОПРЕДЕЛИ: 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна най-късно в следващото съдебно 

заседание, да  представи заверено копие на следните електронни фишове, 

предмет на атакуваното решение, а именно: 

1.Електронен фиш № К1145618/04.12.2015г. на ГДНП - ОД на 

МВР-Монтана, в размер на 200.00 лв.; 

2.Електронен фиш № К1213738/08.05.2016г. на ГДНП - ОД на 

МВР-Благоевград, в размер на 150.00 лв.; 

3.Електронен фиш № К1318648/16.08.2016г. на ГДНП - ОД на 

МВР-Ямбол, в размер на 50.00 лв.; 

4.Електронен фиш № К1366758/29.09.2016г. на ГДНП - СДВР, в 

размер на 100.00 лв.; 

5.Електронен фиш № К1530749/09.03.2017г. на ГДНП – СДВР, в 

размер на 100.00 лв.; 

6.Електронен фиш № К1569830/03.04.2017г. на ГДНП - СДВР, в 

размер на 100.00 лв. 

ДАВА  възможност на страните да сочат и други доказателства. 

ОТЛАГА и насрочва делото за 22.07.2020г. от 13.45 часа, за която 

дата: жалбоподателя – Р. С. Р. от гр.Видин, уведомен по реда на чл.138, 

ал.2 от АПК и ответната страна - Директор на Териториална дирекция на 

НАП - Велико Търново, уведомен в днешното съдебно заседание чрез 

процесуалния си представител - ст.ю.к.Д.. 

Протоколът написан в 14.45 часа в съдебно заседание. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

  
 


