
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
гр. Хасково, 09.12.2009 година 

 
Хасковският административен съд…….…………... в публично 

съдебно  заседание проведено на девети декември две хиляди и девета 
година в състав:  
 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 
                                                Членове:  ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 
            КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА 

                                           
 

При участието на секретаря: Й.П………………………..………...…………… 
и прокурор:А.ПЕТРОВ…………………………………....………….….….….. 
сложи за разглеждане КАНД № 335 по описа за  2009 година…………...…. 
Докладвано от  чл.съдия КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА …………..…… 
на именното повикване в 10.00 часа  се явиха: ………………….. ………….. 
 
 КАСАТОРЪТ “МАКСТЕКС” ООД – Д., чрез представляващ Ж.М.Г., редовно 
призовани, не изпращат представител. 
 ЗА ОТВЕТНИКА ПО КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА ТД на НАП – Х., редовно 
призовани, се явява юриск.Ф., редовно упълномощена по делото. 
 ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -  гр.Хасково се явява прокурорът ПЕТРОВ. 
 По хода на делото: 
 Юриск.Ф. – Да се даде ход на делото. 
 ПРОКУРОРЪТ – Да се даде 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 касационната жалба. 
 Юриск.Ф. – Оспорвам касационната жалбата. Считам същата за неоснователна. 
Няма да соча нови доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна. 
Моля да се приключи. 
 ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от 
фактическа страна. Да се приключи. 
 Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на нови 
доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  
    О П Р Е Д Е Л И : 
 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.  
 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

Юриск.Ф. – Уважаеми административни съдии, моля за Вашия акт, с който да 
оставите жалбата без уважение и да потвърдите обжалваното решение на РС – 
Димитровград като правилно и законосъобразно. С обжалваното решение съдът е 
потвърдил наказателно постановление №8739/19.02.2009г., с което на дружеството 
“Макстекс” ООД за извършено административно нарушение на чл.86, ал.1 от ЗДДС във 
вр.с чл.102, ал.3, т.1 от същия закон е наложена имуществена санкция. Единствено 



наведено в жалбата нарушение е за съществено процесуално нарушение, допуснато от 
административно-наказващия орган при издаване на наказателното постановление. 
Имало допуснато процесуално нарушение и при съставянето на акта за 
административно нарушение. Считам, че такова процесуално нарушение не е 
допуснато, а именно актът за нарушение е съставен в присъствието на представляващия 
дружеството, като екземпляр от акта му е връчен на същата дата. В акта за нарушение, 
актосъставителят е описал точно и ясно констатираното административно нарушение, 
като е цитирал конкретните факти и обстоятелства, които доказват това 
административно нарушение и същевременно е посочил с така констатираното 
административно нарушение кои законови норми осъществява. Това е констатирал и 
РС – Димитровград, че няма допуснато такова процесуално нарушение, поради което е 
оставил това възражение без основание. Макар да не се навеждат доводи от материално 
– правна страна държа да отбележа, че от приложените по делото доказателства по 
безспорен начин се установява осъществяването на състава на административното 
нарушение, а именно, че след като е бил задължен да се регистрира по ДДС, тъй като 
не се е регистрирало дружеството в законоустановения срок е допуснало да извърши 
административно нарушение наказуемо по чл.180, ал.2 от ЗДДС, а именно да не е 
начислил ДДС за извършени облагаеми доставки в периода от изтичане на срока за 
подаване на заявлението за регистрация по ДДС до датата на регистрацията по ЗДДС. С 
оглед на горното, Ви моля да оставите жалбата без уважение, като потвърдите 
решението на РС – Димитровград, а с това и обжалваното наказателно постановление.     
 ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми съдии, считам решението на първоинстанционния 
съд за правилно и законосъобразно, а жалбата за неоснователна.   
 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 
 Заседанието приключи в 10.06 часа. 
 Протоколът се изготви на 09.12.2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар: 

 
 
 
 
 
 
 


