
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 14.09.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно 

заседание на четиринадесети септември, 

две хиляди и двадесета година 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БОРИС БОРИСОВ 

 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 210 по описа за 2020 год.  

докладвано от СЪДИЯ  БОРИСОВ 

На именното повикване в 14.10 часа се явиха: 

Вместо жалбоподателя – А.Б.К., редовно призован, се явява адв. 

Соня Иванова , с пълномощно от днес.  

За ответната страна – Директора на ТД НАП - Велико Търново, 

редовно призовани, се явява ст.юрк. И. Д., с пълномощно от днес. 

На 18.08.2002г. във връзка с определение от 12.08.2020г. е постъпило 

писмо вх.№ 1941 от Директора на ТД на НАП – Велико Търново, ведно с 

административната преписка. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат И.: Моля да се даде ход на делото. 

Ст. Юрк.Д.: Моля да се даде ход на делото. 

Съдът намира,че липсват пречки за даване ход на делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

Делото е образувано по жалба на А.Б.К. ***, против Решение № 

116/24.07.2020г. на Директора на ТД НАП Велико Търново, с което е 

оставена без уважение жалбата и потвърдено разпореждане № С200005-

125-0163111/16.07.2020 на главен публичен изпълнител в ТД НАП ИРМ 

Видин. 

Адвокат И.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат 

доказателствата по делото. Представям и моля да приемете справка за 

задълженията към 14,07,2020 г. на доверителя ми. Няма да соча други 

доказателства. 

Ст. Юрк.Д.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме 

административната преписка. Представям и моля да приемете справка за 

задължение на лицето към 09.09. 2020 г., разпореждане за присъединяване 

изх. № С200005-105-0242790/16.07.2020 г. и разпореждане изх. № 

С200005-125-0163111/16.07.2020 г.. Няма да соча други доказателства. 

Съдът намира, че следва да приеме доказателства по делото, за което 



ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА Решение № 116/24.07.2020г. на Директора на ТД НАП 

Велико Търново, л.3 – л.6; касов бон и вносна бележка за внесена ДТ, л.7-

л.8. 

ПРИЕМА административната преписка, както следва: писмо изх.№ 

13090/24.07.2020г. на Директора на ТД НАП Велико Търново до А.Б.К., 

ведно с известие за доставяне от 06.08.2020г.; Решение по жалба срещу 

действия на публичен изпълнител № 116/24.07.2020г. на Директора на ТД 

НАП Велико Търново-2 листа; Жалба от А.Б.К. до Директора на ТД НАП 

Велико Търново с вх.№ 8192/17.07.2020г.-2 листа; Разпореждане № 

С200005-125-0163111/16.07.2020 на главен публичен изпълнител в ТД 

НАП ИРМ Видин; удостоверение за извършено връчване по електронен 

път от 16.07.2020г.; профил на задълженото лице - активна контактна 

информация  на А.Б.К. към 16.07.2020г. както и представените в днешното 

съдебно заседание доказателства.  

ПРИЛАГА писмо вх.№ 1941/18.08.2020г. от Директора на ТД на 

НАП – Велико Търново.  

Адвокат И.: Нямам други искания. Няма да соча други 

доказателства. Моля за ход на делото по същество. Представям списък с 

разноски.  

Ст. Юрк. Д.: Нямам други искания. Няма да соча други 

доказателства. Моля за ход на делото по същество. Представям списък на 

разноските. 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

Адвокат И. : Моля да постановите решение, с което да уважите 

жалбата по изложените ни съображения. Моля за разноски по делото и във 

връзка с представения списък. 

Ст.Ю.к.Д.: Моля да постановите решение с което да отхвърлите 

жалбата. Представям писмено становище и моля за разноски. 

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 съдебно заседание, в 14,20 часа. 

 

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                                    СЕКРЕТАР: 
 

 
 


