
П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 10.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  

проведено  на десети септември две хиляди и девета година в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА - ГРОЗЕВА 

                                                     
 

При участието на секретаря: А.Л. 

и прокурора: ..…………………………………….………………………….….. 

сложи за разглеждане адм. дело №339  по описа за  2009 година 

докладвано от  съдия Кремена Костова -  Грозева 

на именното повикване в 10.33 часа  се явиха: 

 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.К., редовно призован, не се явява и не се 

представлява. 

ЗА ОТВЕТНИКА НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА С., редовно призован, се явява 

гл.юриск.С., редовно упълномощен по делото с пълномощно от днес. 

ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР РМД П., редовно призован, се явява гл.юриск.С., 

редовно упълномощен по делото с пълномощно от днес. 

Пристъпи се към изслушване на предварителните въпроси. 

Гл.юриск.С. – Нямам искания за отводи, прекратяване или спиране на 

производството по делото. Да се даде ход на делото. 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, 

поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 Докладва се жалбата. 

Председателят разясни на страните същността на оспорените факти, на които се 

основава  материалният закон.  

Гл.юриск.С. – Ясно ми е какъв е предметът на делото. 

Пристъпи се към изясняване на фактическата обстановка. 

Гл.юриск.С. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете изпратената 

административна преписка като доказателство по делото. Представям и моля да 

приемете заверено копие от жалбата на К.Г.К. до РМД - П. 

 Съдът намира, че следва да приобщи като доказателства по делото приложените 

такива към жалбата и изпратените от административния орган надлежно заверени 

копия от документи, поради което  

О П Р Е Д Е Л И : 

  ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към жалбата и 

административната преписка писмени доказателства, а именно: удостоверение за 

наследници №4/23.12.2008г.; договор за доброволна делба на наследствена движима 

вещ/мпс/ нотариална заверен с рег.№740/23.02.2009г. на Нотариус с рег.№419 М.Д. РС 

– Х.; вносна бележка №76013/08.02.2006г.; ЕАД №3100/4-975/08.02.2006г.; фактура от 



01.02.2006г. на италиански език; сертификат EUR 1 от 01.02.2006г. на италиански език; 

писмо изх.№8202-0007/16.03.2009г.; писмо с рег.№1993/27.02.2009г.; решение №8000-

0542/30.04.2009г. – 3 л.; решение №1-4414-0244/04.06.2009г. – 4л.; пощенски плик с 

клеймо от 29.06.2009г.; жалба от К.Г.К. вх.№8000-0542/28.05.2009г. 

 Гл.юриск.С. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено 

от фактическа и правна страна. Моля да се приключи съдебното дирене. 

  С оглед липсата на нови доказателствени искания за представянето на нови 

доказателства от страните, съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна 

страна, водим от което  

О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРЕКРАТЯВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 Гл.юриск.С. – Уважаема госпожо председател, безспорно по делото е 

установено, че Ж.С., която е собственичка и ползвателка е била инвалид, поради което 

е имала правната възможност да се възползва от чл.4 на ПМС №2 от 1993г. във връзка с 

чл.720, ал.1,т.1 и чл.721 от ППЗМ и чл.59, т.11 от ЗДДС, като направи внос без 

митничискити органи да начислят необходимите мита и държавни вземания. Но това е 

лично право и ползва само нея като инвалид. Безспорно е установено, че същата е 

починала, което се установява по делото от удостоверението за наследници.  След като 

е починала, Началник митница – С. е предприел мерки за изчисляване на пълния 

размер на митните сборове и другите държавни вземания, тъй като след смъртта в 3-

годишния срок на ползвателката Ж.С. възникват вече тези митнически задължения и 

други държавни вземания. Това становище споделя началникът на Митница С., поради 

което е изчислил тези митни задължения и други държавни вземания и ги е отразил в 

решението си. Обжалвано е пред по-горестоящия административен орган – Директора 

на РМД – П., който потвърждава решението на Началник Митницата. Аз поддържам 

това становище, поддържам  и мотивите, отразени в  решенията на Началник Митница 

С. и Директора на РМД – П. и за да не се повтарям препращам към тях. Моля да 

потвърдите като правилно и законосъобразно решението на Началник Митница С. за 

изчисляване на тези митни сборове и други държавни вземания и платими от 

наследниците на покойницата-ползвателка. 

 Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения 30-дневен срок. 

Заседанието завърши в 10.42 часа. 

Протоколът се изготви на 10.09.2009г. 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 


