ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 22.07.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на двадесет и втори юли,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА
при участието на секретар М. Иванова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 312 по описа за 2019 год.
докладвано от
съдия Нели ДОНЧЕВА
На именното повикване в 14,30 часа се явиха:
За жалбоподателя – „Адивита“ ЕООД, с.Средогрив, обл.Видин,
представлявано от управителя А.А., уведомени по реда на чл.138, ал.2
от АПК, представител не се явява.
За ответната по делото страна – Директор на Дирекция
„Обжалване и данъчно - осигурителна практика“, Велико Търново при
Централното управление на Националната агенция по приходите,
уведомен чрез гл.ю.к.У., с пълномощно по делото, представител не се
явява. От същите е постъпила молба вх. № 1566/20.07.2020 г. , с която
заявява, че не възразява да бъде определено друго вещо лице, което да
изготви заключение по допусната съдебно - счетоводна експертиза.
Вещото лице - Р.П.К., уведомен по телефона на 27.05.2020г., не
се явява. От същия е постъпила молба вх. № 1477/15.07.2020 г. , с която
моли да бъде отведен като вещо лице по настоящото дело.
Вещото лице – Б.К.И., уведомен по телефона на 28.05.2020г.,
налице. От същото е депозирано и заключение по назначената съдебно
– агротехническа експертиза, вх.№1303/01.07.2020г., с преписи за
страните.
С оглед постъпилата молба на вещото Р.К., Съдът намира, че
следва да бъде отведен като вещо лице от настоящето дело и да бъде
назначено ново такова.
Воден от горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТВЕЖДА вещо лице Р.П.К..
ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по назначената съдебно икономическа експертиза Е.С.В., вписана в списъка на вещите лице за
района на Окръжен и Административен съд - Видин, която да се

уведоми за задачата дадена от съда.
Предвид неизготвяне на заключението по назначената съдебно –
икономическа експертиза, Съдът намира, че следва делото да бъде
отложено, за което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице Е.С.В. да изготви
заключението по назначената съдебно – икономическа експертиза.
ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 16.09.2020 г. от 14,00 часа, за
която дата вещото лице Б. – уведомен лично в днешното съдебно
заседание, страните: жалбоподателят - „Адивита“ ЕООД, с.Средогрив,
обл.Видин, представлявано от управителя А.А. и Ответната по делото
страна - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна
практика“, Велико Търново при Централното управление на
Националната агенция по приходите - са уведомени по реда на чл. 138
ал.2 от АПК.
ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице Е.С.В..
Протоколът написан в съдебно заседание в часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

