
 

 

П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 14.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно  заседание  

проведено  на  четиринадесети септември 2009 година в състав:  

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 

                                                     Членове:   
                                         
 

При участието на секретаря: М.Ч. 

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

сложи за разглеждане  адм. дело № 342 по описа за  2009 година 

докладвано от  Съдия Василка ЖЕЛЕВА 

на именното повикване в 10.31 часа  се явиха: 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Т. Д. Т.. и М. Д. Т.,  редовно призовани не се 

явяват. За тях се явява адв.Г., надлежно упълномощен с представено днес 

пълномощно. 

 ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК МИТНИЦА С., редовно призован се 

представлява от гл.юриск.С., редовно упълномощен.   

 Адв.Г. – Да се даде ход на делото.  

 ГЛ.ЮРИСК.С. – 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 делото. 

 Адв.Г. - Поддържам жалбата. Да се приемат представените от Митница 

Свиленград писмени документи.   

 ГЛ.ЮРИСК.С. –Жалбата е неоснователна.  Да се приемат като 

доказателствата по делото, документите съдържащи се в административната 

преписка.   

 Съдът счита, че следва да бъдат приети като доказателства по делото, 

представените от административния орган надлежно заверени писмени 

документи, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИЕМА като доказателства по делото: писмо изх.№8000-

0654/15.06.2009г., ведно с извести за доставяне от 18.06.2009г., решение № 

8000-0654/12.06.2009г., митнически манифест №15233/06.11.2003г., декларация 

№3100/4-8929/06.11.2003г., вносна бележка от 06.11.2003г., декларация 

№3100/4-8989/06.11.2003г. и писмо вх.№8202-0048/02.04.2007г.  

 Адв.Г.  – Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам 

делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

 ГЛ.ЮРИСК.С. - Нямам искания за събиране на други доказателства. 

Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради 

което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  



 

 Адв.. – Уважаема госпожо Председател, считам жалбата за основателна, 

поради което моля да отмените оспореното с нея решение на Началник 

Митници С., като ни присъдите и направените по делото разноски.  Подробни 

доводи съм изложил в самата жалба, като допълвам същите: 

 Налице е постоянна непроменлива практика относно приложението на 

разпоредбата на чл.753 от ППЗМ и според нея настъпването на смъртта на 

лицето, което е ползвало облекчението за внос на  автомобил не може да 

причисли и не представлява онези действия, които са посочени в правната 

норма, и които водят до отпадане на тази привилегия, съответно до задължение 

да се внасят следващите се мито и ДДС. Просто смъртта не е такъв юридически 

фактор, който да е настъпил по волята на лицето, поради тази причина и не 

представлява разпоредителна сделка за прехвърляне, т.е е извън основанията да 

се издаде такова решение. Предвид изложеното, считам, че решението е 

незаконосъобразно и моля за отмяната му, като ни присъдите и разноски.  

 ГЛ.ЮРИСК.С. – Госпожо съдия, моля да оставите без уважение жалбата, 

като неправилна и незаконосъобразна. Безспорен е фактът, че на името на Д. Т. 

Д. е учреден режим внос на лек автомобил с освобождаване на митнически 

сборове и други такива вземания, поради това че са били налице основанията на 

чл.4 от ПМС №2/1993г. във връзка с чл. 720, ал.1 т.1 и чл. 721 от ППЗМ за 

учредяване на такъв режим. Установява се, че той е починал преди изтичането 

на  тези три години от регистрирането на вноса и на основание чл.204, ал.1 и 

ал.2 от Регламент 2913/92г. за внесения автомобил възникват тези митнически 

сборове и държавни вземания, който административния орган е определил с 

обжалваното решение и които следва да бъдат възстановени. Ние считаме, че 

след като лицето е починало не могат да се ползват тези облекчения и следва 

митническите задължения да бъдат заплатени, на посочените основания, ведно 

със съответните лихви. Поради изложеното моля да потвърдите решението като 

правилно и законосъобразно.  

 Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.  

 Заседанието приключи в 10.38  часа.  

 Протоколът се изготви на 14.09.2009г. 

  

СЪДИЯ:        Секретар:  

 


