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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 03.08.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Шести административен 

състав в публично съдебно заседание на трети август две хиляди и 

двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС БОРИСОВ 
при участието на секретар Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                                  сложи за разглеждане 

адм. дело № 136 по описа за 2020 год.  

докладвано от  СЪДИЯ  БОРИСОВ 

 На именното повикване в 13,30 часа се явиха: 

Вместо жалбоподателя–Д.Я.К., се явява адвокат К.Г., с пълномощно 

от по- рано.  

За ответната по жалбата страна – Директор на дирекция „Обжалване 

и данъчна осигурителна практика“ към ТД на НАП Велико Търново, 

представител не се явява.   

Вещото лице Х.А. Д. – Т. не се явява. 

С вх. № 1725/29.07.2020 г. е депозирано заключение от вещото лице 

Х.А. Д. Т. – 3 екзп.  

С вх. № 1784/03.08.2020 г. по делото е депозирана молба от вещото 

лице Х. Т., с която моли делото да бъде отложено за друга дата поради 

невъзможността да се яви в съдебно заседание по лични причини.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат Г.: Предвид депозираната молба от вещото лице, моля да не 

се дава ход на делото.   

Предвид депозираната молба от вещото лице Х.А. Д. – Т. за 

отлагане на делото, поради невъзможността да се яви в съдебно заседание 

съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден, за което   

ОПРЕДЕЛИ : 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за  14,09,2020 г. от 13,30 часа за 

която дата жалбоподателя–Д.Я.К., уведомен в днешното съдебно 

заседание чрез адв.  Г., ответната по жалбата страна – Директор на 

дирекция „Обжалване и данъчна осигурителна практика“ към ТД на НАП 

Велико Търново, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 АПК. Да се уведоми 

вещото лице Х.А. Д. – Т..  

Протоколът написан в съдебно заседание в 13,50 часа. 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

СЕКРЕТАР: 

 
 


