ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 16.07.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на шестнадесети юли,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА
при участието на секретар Валерия Шутилова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 88 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ СЛАВЧЕВА
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
Вместо жалбоподателя Е.С.Н., се явява адвокат П.П. с пълномощно
по делото – стр. /57/.
За ответната страна – Директора на ТП на НОИ Видин, се явява юрк.
С. М. с пълномощно от по- рано.
С вх. № 1286/30.06.2020 г. от БТ Видин по делото е постъпило
заверено копие на регистрационно досие на Е.С.Н., а именно: заявление –
декларация за регистрация с рег. № 10036439/20.05.2019 г. 1 л., служебна
бележка изх. № 60-05-04-23242/20.05.2019 г. – 1л., план за действие на
безработно търсещо работа лице с рег. № 10036439/20.05.2019 г. – 2 л.,
заявление-декларация за промяна в обстоятелствата – 1 л., протокол за
устно уведомяване на основание чл. 18а,ал. 7 АПК от 10.04.2020 г. – 1 л.,
решение от 10.04.2020 г. за прекратяване на регистрация – 1 л.
С вх. № 1208/24.06.2020 г. по ел. поща от ТД на НАП Видин е
постъпил отговор по преписка, а именно предоставяне на данъчноосигурителна информация за лицето Е.С.Н. – общо 4 л.
С вх. № 1242/29.06.2020 г. от ГД „Гранична полиция“ София е
постъпило писмо с данни за преминаване през ГКПП на РБългария на
жалбоподателя Н. за периода 22.12.2017 г. – 17.05.2019 г. – 1 л.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат П.: Моля да се даде ход на делото.
Юрк. М.: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира,че липсват пречки за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Адвокат П.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените
доказателства по делото.
Юрк. М. – Оспорвам жалбата. Моля да се приемат представените
доказателства по делото.
Съдът намира, че следва да приеме представените по делото
доказателства, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЛАГА: молба вх. № 1156/18.06.2020 г. на адв. П. П. – стр. 83,
молба вх. № 1314/02.07.2020 г. на адв. П. П. – стр. 89, писмо вх. №
1208/24.06.2020 г. на ТД на НАП Видин – 4 л., писмо с вх. №
1242/29.06.2020 г. на ГД „Гранична полиция“ София, ведно с пощенски
плик – 2 л., писмо вх. № 1286/30.06.2020 г. на Бюро по труда – Видин – 1
л.
ПРИЕМА: справка от НБД – население за постоянния и настоящ
адрес на жалбоподателя – стр. 84, заявление – декларация за регистрация с
рег. № 10036439/20.05.2019 г. 1 л., служебна бележка изх. № 60-05-0423242/20.05.2019 г. – 1л., план за действие на безработно търсещо работа
лице с рег. № 10036439/20.05.2019 г. – 2 л., заявление-декларация за
промяна в обстоятелствата – 1 л., протокол за устно уведомяване на
основание чл. 18а,ал. 7 АПК от 10.04.2020 г. – 1 л., решение от 10.04.2020
г. за прекратяване на регистрация – 1 л.
Адвокат П. – Други доказателства няма да соча, Моля да се даде ход
на делото по същество.
Юрк. М. – Други доказателства няма да соча, моля за ход на делото
по същество.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО
Адвокат П. - Моля да отмените решението, като неправилно и
незаконосъобразно и да уважите жалбата на доверителката ми. Ще
представя писмена защита, за което моля да ми бъде даден срок. Моля да
ми присъдите разноски по делото, за което прилагам списък с разноски.
юрк. М. - Моля да постановите решение, с което да отхвърлите
жалбата, като неоснователна, респективно да потвърдите решението на ТП
на НОИ Видин. Подробно аргументи ще изложа в писмена защита в
указания от вас срок. Моля за разноски по делото.
Съдът дава срок до 27.07.2020 г. на страните за представяне на

писмени защити по делото.
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с
решение в законния срок, визиран в чл. 221, ал.1 АПК.
Протоколът написан в съдебно заседание, в 10.20 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

