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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 01.10.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Шести административен 

състав в публично съдебно заседание на първи октомври 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 13,00 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, се 

явява гл.ю.к.Е.У,, с пълномощно от по-рано. 

С вх. № 2201/23.09.2020 г. по ел. поща е депозирана молба от гл. 

юрк. У., с която моли да бъде предоставена експертизата. На 24.09.2020 г. 

същата е предоставена на ответника.  

Вещото лице Х.А. Д. – Т., налице. 

С вх. № 2198/23.09.2020 г. е депозирано заключението на вещото 

лице с препис за страните.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

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

Гл.ю.к.У.: 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 Г.: Моля да се изслуша вещото лице.   

Гл.ю.к.У.: Моля да се изслуша вещото лице.   

Съдът намира, че следва да изслуша вещото лице, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

Самоличността на вещото лице - Х.А. Д. – Т. е снета в съдебно 

заседание проведено на 14.09.2020 г.  

Вещото лице Х.А. Д. – Т.: Представила съм писмено заключение, 

което поддържам.  

Въпрос на адв. Г. – Навсякъде тези суми, които са постъпили по 

сметката основанието е: захранване на сметка? Така ли е? Тези суми от 

трети лица включени ли са при определяне на данъчно облагаема основа и 

въз основа на тях определен ли е дължимия данък? 

Вещо лице Т. – Да. Да сумите, които са внасяни са включени.  
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Адв. Г. – Нямам повече въпроси към вещото лице. Моля да се 

приеме заключението.  

Гл.ю.к.У.: Нямам въпроси към вещото лице. Не възразявам да бъде 

прието заключението.  

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Х.А. Д. – Т..  

Съдът като се запозна с представената справка – декларация на 

вещото лице Х.А. Д. – Т. и съответно отразените разходи във връзка с 

извършената работа намира, че ще следва да се задължи жалбоподателя, 

да довнесе депозит за възнаграждение на вещото лице - допълнително в 

размер на 55.00/ петдесет и пет/ лева. 

Воден от горното,  

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя Д.Я.К. в 3 - дневен срок от днес да 

ДОВНЕСЕ депозит за изготвената съдебно-икономическа експертиза от 

вещото лице, в размер на общо 55.00 лв. /петдесет и пет/лева, като му 

УКАЗВА, че ако в посочения от Съда срок не бъде довнесена посочената 

по-горе сума, Съдът ще издаде осъдително определение, а в последствие 

и изпълнителен лист за принудителното й събиране.  

Адв. Г. – Други доказателства няма да соча, моля за ход на делото 

по същество. 

Гл. юрк. У. – 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 

Адв. Г. – Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата, 

така както е подадена и отмените решението в обжалваната му част като 

считам, че при образуване на преписката и постановяване на 

административния акт са допуснати процесуални нарушения като в 

облагаемата основа са приети суми по отношение на които не е 

установено правното основание и суми които са внесени от трети лица 

поради което считам, че административния орган неправилно е изчислил 

дължимия данък вземайки предвид тези суми. Моля да ми дадете срок за 

представяне на писмени бележки.  

Гл. юрк. У. - Моля да отхвърлите като неоснователна и недоказана 

подадената жалба и потвърдите като правилен и законосъобразен акта. 

Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки Моля в полза 

на ТД на НАП  В. Търново да бъдат присъдени разноски за което 

представям списък. 

Съдът определя 14- дневен срок за представяне на писмени бележки 

на двете страни.  

Съдът счете делото за изяснено и ще обяви решението си в законния 
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срок.  

Протоколът написан в съдебно заседание в 13, 30 часа. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


