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

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен 

състав в публично съдебно заседание на първи октомври две хиляди и 

двадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА 

 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                                  сложи за разглеждане 

адм. дело № 224 по описа за 2020 год.  

докладвано от  СЪДИЯ СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 9.50 часа се явиха: 

Жалбоподателят –„Винтаж -2007“ ЕООД, чрез представител П.И.М., 

редовно призован не се явява, не се представлява.   

За ответната по жалбата страна – Директор Агенция „Митници“ 

София, редовно призован се явява юрк. П. с пълномощно от по рано.  

С изх. № 499/15.09.2020 г. е изпратена до ВАС касационна жалба на 

Директор Агенция Митници София с рег. № 2073/09.09.2020 г., срещу 

Определение № 376/02.09.2020 г. на АС Видин. До момента няма 

произнасяне на ВАС. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Юрк. П. : Моля да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА. 

Производството е по реда на чл. 166, ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и  чл. 53, ал. 3 от Закона за 

акцизите и данъчните складове (ЗАДС).  

Образувано е по жалба на жалба от ЕООД ”Винтаж 2007” 

с.Неговановци, представлявано от П.И.М. против Решение № Р-399/32-

227688/05.08.2020 год. на Директора на Агенция „Митници“ София, с 

което е наредено отнемане на лиценз за управление на данъчен склад за 

производство и складиране на акцизни стоки и прекратяване действието 

на Лиценз №633 за управление на данъчен склад за производство и 

складиране на акцизни стоки, като на основание чл.53, ал.3 от ЗАДС е 

допуснато предварително изпълнение на решението. 

Юрк. П.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат доказателствата по 

делото и административната преписка.  

Съдът намира, че следва да приеме представените доказателства по 
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делото и административна преписка, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЛАГА: молба вх. № 2009/28.08.2020 г. на „Винтаж 2007“ ЕООД 

– л. 2-3 по делото, молба вх. № 2020/31.08.2020 г. на „Винтаж 2007“ 

ЕООД, ведно с платежно нареждане за внесена ДТ – л. 37 -38 по делото, 

съобщение вх. № 2029/01.09.2020 г. на Агенция Митници – л. 40, писмо 

вх. № 2030/02.09.2020 г. на Агенция Митници“ – л. 46-48 по делото,  

ПРИЕМА: представените доказателства на жалбоподателя, както 

следва: касов бон на „Български пощи“ ЕАД – л. 6-7 по делото, материали 

относно представяне на фирмата Винарска изба „Дос Аламос“ – л. 8-12 по 

делото, определение № 39/09.06.2020 г. по г. д. № 33 /2020 г. на ВОС – л. 

13-17 по делото, амортизационен план на „Винтаж 2007“ ЕООД към 

30.05.2020 г., ведно с 8 бр. трудови договори – л. 18-30 по делото, 

ПРИЕМА: административната преписка, както следва: писмо с рег. 

№ 32-252072/28.08.2020 г. на Централно митническо управление – 

Агенция Митници“ ведно с опис по жалба № 32-248181/25.08.2020 г. – л. 

41- 45 по делото, жалба с рег. № 32-248181/25.08.2020 г. от „Винтаж 2007“ 

ЕООД срещу решение № Р-399/32-227688/05.08.2020 г. на Агенция 

„Митници“ – л. 49-53 по делото, материали относно представяне на 

фирмата Винарска изба „Дос Аламос“ – л. 54-58 по делото,  определение 

№ 39/09.06.2020 г. по г. д. № 33 /2020 г. на ВОС – л. 59-63 по делото, 

амортизационен план на „Винтаж 2007“ ЕООД към 30.05.2020 г., ведно с 8 

бр. трудови договори – л. 64-76 по делото, решение № 399/32-

227688/05.08.2020 г. на Агенция „Митници“  относно отнемане на лиценз 

№ 633 на „Винтаж 2007“ ЕООД с. Неговановци, ведно с приложение към 

лиценз № 633,  – л. 77-79 по делото, справка на НАП за наличие или липса 

на просрочени задължения, ведно с регистрационно контролна карта – л. 

80- 81 по делото, писмо на НАП изх. № М-24-28-1040 до директора на 

Агенция Митници – л. 82-83 по делото, писмо на Агенция Митници“ с 

рег. № 32-128857/05.05.2020 г. с известие за доставяне до „Винтаж 

2007/ЕООД – л. 84 по делото, писмо на Агенция Митници“ с рег. № 32-

239920/17.08.2020 г. до директор на Дирекция „Акцизна дейност и 

методология“ – л. 85 по делото, становище от „Винтаж 2007“ ЕООД до 

Агенция „Митници“ вх. № 32-240400/18.08.2020 г. – л. 86-87 по делото, 

лиценз за управление на данъчен склад № 633 на „Винтаж 2007“ ЕООД – 

л. 88 по делото, писмо на Агенция „Митници“ с рег. № 32-

227707/05.08.2020 г.  до директор на ТД Дунавска относно решение № 

399/05.08.2020 г. за прекратено действие на Лиценз № 633  - л. 89 по 

делото, разписка от 14.08.2020 г. до П.И.М., относно връчване на Решение 

№ Р-399/32-227688/05.08.2020 г., ведно с известие за доставяне  – л. 90- 91 

по делото, уведомление на НАП ТД – Велико Търново, офис Видин с изх. 

№ С190005-053-0000433/18.10.2019 г. до Агенция „Митници“ София, 

ведно със справка за задълженията на „Винтаж -2007“ – л. 93 – 94 по 
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делото.  

Юрк. П.: Нямам доказателствени 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. 

Юрк. П.: Моля да оставите жалбата без уважение като постановите 

решение, с което потвърдите решението на директора на Агенция 

„Митници“ София издадено като правилно, мотивирано и 

законосъобразно. По отношение на жалбата, считам същата за 

неоснователна. Видно от представената административна преписка на стр. 

11 - писмо № 32-128-857/05,07,2020 г. жалбоподателя е уведомен за 

инициираното производство по отнемане на лиценза и прекратяване на 

неговото действие. Същото се счита за уведомление по чл. 26 АПК, като 

на основание чл. 34, ал. 3 АПК е даден 7-мо дневен срок за изразяване на 

становище или за възражение по събраните доказателства по преписката 

Писмото е получено на 13.07.2020 г. видно от известието за доставяне на 

стр. 12 по административната преписка, като жалбоподателя не е 

упражнил това свое право в установения срок. Моля да ми бъде даден 

срок за писмени бележки, моля да ми бъдат присъдено юрк. 

възнаграждение, както и направените разноски в днешното съдебно 

заседание, за което представям и списък с разноски.  В тази връзка моля за 

вашето решение.  

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение 

в законоустановения едномесечен срок, визиран в чл.172, ал.1 от АПК. 

Протоколът написан в съдебно заседание в 9.55 часа. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


