ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 09.07.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен
състав в публично съдебно заседание на девети юли, 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 14.00 часа, се явиха:
Жалбоподателят - „Екологика 2“ ЕООД гр.София, чрез
представляващ Б.С.П., редовно призован на адрес: ***, ж.к.“Бояна“,
офис 2, адресът, посочен за кореспонденция с НАП, видно от
удостоверението за (актуално състояние на дружеството, както и
адресът на който в административното производство са връчвани
уведомления /съобщение за решението/. От отбелязаното в призовката е
видно, че същата е получена на 16.06.2020г. от А.М.А.– счетоводител.
Другата призовка, изпратена на адреса на седалището на
дружеството чрез поставяне на уведомление по чл.18а, ал.9 от АПК, се е
върнала в цялост с отбелязване, че до изтичане на едноседмичния срок,
документът не е потърсен в СП.
На основание чл.18а,ал.9 от АПК във вр. с чл. 137,ал.4 от АПК
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Прилага призовката в цялост и счита същата за редовно връчена.
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.
По електронната поща на съда е постъпила молба вх.№
1358/08.07.2020г. от ответната страна - Изпълнителен директор на
Държавен фонд “Земеделие“ – гр.София, чрез ю.к.Д.П., с която
изразяват становище по хода на делото и съществото на правния спор.
Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на
делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА молба вх.№ 463/19.02.2020г. с приложени
доказателства и молба вх.№ 965/28.05.2020г. на ответната страна
Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие“ – гр.София.
ПРИЕМА решение № 05/311/00678/3/01/04/02 за налагане на
финансова корекция на ДФ „Земеделие“ изх.№ 01-2600/879 от
11.03.2019г.; известие за доставяне с дата на получаване 13.03.2019г.;

писмо до д-р Л.В. – зам.-министър на Земеделието, храните и горите
относно: жалба вх.№ КВНО-953-16Ж-1320/20.12.2019г. на група
бенефициери по ПРСР 2007-2013г.; докладна записка от А.А.В.–
зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ до г-н Р.П.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – 2 броя с вх.№ 030416/2966#204/06.01.2017г. и вх.№ 03-0416/2966#130/26.08.2016г.;
Методика за определяне на санкциите след плащане по проекти по
ПРСР 2007-2013; справка от Търговския регистър за актуално състояние
на „Екологика 2“ ЕООД
ПРИЛАГА правно становище до ДФ „Земеделие” от АД
„Георгиев, Тодоров и Ко“.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с
решение в срока, визиран в чл.172, ал.1 от АПК.
Протоколът написан в 14.15 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

