ПРОТОКОЛ
гр. Видин,22.07.2019 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 Мария Иванова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 97 по описа за 2020 год.
докладвано от съдия Нели ДОНЧЕВА
На именното повикване в 14,20 часа се явиха:
За жалбоподателя – Р. Ст. Р.от гр.Видин, уведомен по реда на
чл.138, ал.2 от АПК, представител не се явява и не се представлява.
За ответната по делото страна – Директор на Териториална
дирекция на НАП - Велико Търново, уведомен в предходното съдебно
заседание, се явява ст.ю.к.И.Д., с пълномощно от по-рано.
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.
Ст.ю.к.Д.: Представям и моля да приемете писмо със заверените
копия от шестте електронни фиша, предмет на атакуваното решение.
Съдът намира, че следва да приеме представените в днешно с.з. от
ответника доказателства, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА писмо рег. № 953000-5310/21.07.2020 г., ведно със
заверени копия на следните електронни фишове, с отметки „Влязъл в
сила“, предмет на атакуваното решение, а именно:
1.Електронен фиш № ***/04.12.2015г. на ГДНП - ОД на МВРМонтана, в размер на 200.00 лв.;
2.Електронен фиш № ***/08.05.2016г. на ГДНП - ОД на МВРБлагоевград, в размер на 150.00 лв.;
3.Електронен фиш № ***/16.08.2016г. на ГДНП - ОД на МВРЯмбол, в размер на 50.00 лв.;
4.Електронен фиш № ***/29.09.2016г. на ГДНП - СДВР, в размер
на 100.00 лв.;
5.Електронен фиш № ***/09.03.2017г. на ГДНП – СДВР, в размер
на 100.00 лв.;
6.Електронен фиш № ***/03.04.2017г. на ГДНП - СДВР, в размер

на 100.00 лв.
Ст.ю.к.Д.: Нямам други искания. Няма да соча други доказателства.
Моля за ход на делото по същество.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
Ст.ю.к.Д.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите
решението на НАП като правилно и законосъобразно. Подробни
съображения съм изложила в писмено становище, което представям. Моля
да ни присъдите направените по делото разноски за което съм представила
списък с разноските.
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 14,45 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

