
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 16.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети 
септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ТЕОДОРА ТОЧКОВА 
                      Членове:       ИВА БАЙНОВА 
              ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА  

             
При участието на секретаря Д.Д. 
и  прокурора Ангел  ПЕТРОВ ……………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане к.а.н.дело № 241 по описа за 2009 година …...…………......….……....     
докладвано от чл.съдия Ива БАЙНОВА  ….....…...……….……………...…………………….. 
На именното повикване в 11.22 часа се явиха: 
 

ЗА КАСАЦИОННИЯ жалбоподател ТД на НАП – Х., се явява Ст.юрисконсулт К. М., 

надлежно упълномощена от преди. 

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба “Ф.”ЕООД – Х., редовно призовани, не 

изпращат представител. 

От пълномощника на същия – адв.Б. Д. е постъпила писмена молба с 

вх.№3336/16.09.2009 г., с която заявява, че е в невъзможност да се яви на днешна дата по 

делото, предвид служебната й ангажираност по други дела в ОС – Х. и РС - Х. Не възразява 

да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие като към молбата си прилага и писмени 

бележки с вх.№3337/16.09.2009 г., в подкрепа на защитната си теза. 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Х., се явява прокурорът П. 

ЮРК.М.– Ход на делото. 

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото. 

Съдът намира, 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. 

ЮРК.М. – Поддържам изцяло касационната жалба по изложените в нея доводи и 

съображения. Нови няма да сочим. Нямам други искания. Считам делото за изяснено от 

фактическа страна. Моля, за ход по същество. 

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други искания. Считам делото за изяснено от фактическа 

страна. Да се приключи. 

Съдът като взе предвид, че от страните не се правят други искания, счете делото за 

изяснено от фактическа и правна страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

ЮРК.М. – Уважаеми г-жи административни съдии, относно въпроса, който РС – Х. е 

установил в решението си е, че липсват доказателства и не е изследван въпроса, относно 

транспортирането на стоките, които са били предмет на ВОП, с оглед на което същия е приел, 

че не са налице кумулативните предпоставки на чл.13, ал.1 от ЗДДС. Искам да отбележа 

обстоятелството, че същия съд не се е съобразил с разпоредбата на чл.62, ал.2 от ЗДДС, която  

е категорична и казва, че независимо дали транспорта на стоката е осъществен или превозът 

на същите е осъществен на територията на РБългария, лицето е длъжно да обложи с данък 

същите стоки тогава, когато същото е регистрирано по ЗДДС и е извършило придобиването 



под издаден идентификационен номер в страната. Безспорно тези условия са налице, 

следователно независимо или дали транспорта е осъществен, същото е било длъжно да 

начисли изискуемия ДДС. Нещо повече, дори да пренебрегнем тази категорична разпоредба 

на закона, съдът отново не се е съобразил с доказателствата по делото, от които е видно, че 

представената по делото процесна фактура, представлява не само данъчен документ фактура, 

но и транспортен документ, от който е видно действително, че този транспорт е осъществен. 

В тази насока аз моля, първоинстанционното решение да бъде отменено като необосновано, 

неправилно и незаконосъобразно и да бъде потвърдено изцяло НП. 

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми г-жи административни съдии, считам касационната жалба 

за неоснователна и моля, да я оставите без уважение. Считам решението на 

първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно, мотивирано и следва да бъде 

потвърдено. Ето защо ще моля в тази насока и за Вашия съдебен акт. 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 11,24 часа. 

Протоколът се изготви на 16.09.2009 година. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Секретар: 

 


