
Р Е Ш Е Н И Е  № 77 

 

гр.Перник, 13.03.2012 год. 

 

В   И М ЕТ О   Н А   Н А Р О Д А 

 

 

 Административен съд – Перник, касационен състав, в публично заседание на 

петнадесети февруари две хиляди и дванадесета година в състав: 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : СТЕФАН СТАНЧЕВ 

 

                ЕМИЛИЯ   ИВАНОВА 

          Членове:  

             СЛАВА ГЕОРГИЕВА 

 

при секретаря И.И. и в присъствието на представител на Окръжна прокуратура - 

прокурор Стефанова, като разгледа докладваното от съдия Иванова к.н.а.х.д. № 46 по 

описа за 2012 година на Административен съд – Перник, за да се произнесе, взе 

предвид следното: 

 

Производството е по чл. 208 и следващите от Административно -

процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63 от Закона за 

административните нарушения и наказания (ЗАНН). 

 

С Решение №871/15.11.2011г., постановено по н.а.х.д. № 1383/2011г. по 

описа на Районен съд гр.Радомир е изменено наказателно постановление №0035813 

от 07.07.2011г., издадено от заместник директорът на Териториална дирекция на 

Национална агенция по приходите - София. С наказателното постановление на ЕТ 

„Д-р П.М.-индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по нервни 

болести и неврохирургия” е наложено административно наказание имуществена 

санкция в размер на 3 000 лв. за нарушение на чл.7, вр. с чл.3, ал.1 и чл.17 от 

Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, във връзка с чл.118, 

ал.4 и чл.185, ал.2 от ЗДДС. 

Въззивният съд е приел, че нарушението е извършено, но при определяне на 

наказанието АНО не е отчел смегчаващи вината обстоятелства и е наложил 

несъответен размер на имуществената санкция. Излагайки подробни мотиви, 

районният съдия е изменил наказателното постановление, като е определил нов 

размер на административното наказание-имуществена санкция в размер на 500 лв.  

Против това решение в срок е подадена касационна жалба от 

административнонаказващия орган. С жалбата се иска отмяна на съдебното 

решение като неправилно и незаконосъобразно и решаване на делото по 

същество от касационната инстанция, която да потвърди наказателното 

постановление. 

Недоволен от постановеното решение е останал и  ЕТ „Д-р П.М.-индивидуална 

практика за специализирана медицинсща помощ по нервни болести и 

неврохирургия”, като в законовия срок е подал касационна жалба. Според 



изложеното в нея решението е неправилно поради нарушение на материалния закон 

и допуснато съществено процесуално нарушение, които състъвлават касационно 

основание по чл.209 от АПК. Претендира отмяна на наказателното постановление 

изцяло.  
Окръжна прокуратура - Перник, дава заключение, че  касационните жалби са 

неоснователни. Предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила, като 

правилно и законосъобразно.  

Административен съд - Перник, като взе предвид събраните по делото 

доказателства и доводите  на страните, приема за установено от фактическа и правна 

страна следното: 

И двете касационни жалби са процесуално допустими, подадени в срок и от 

страни в административнонаказателното производство.  

Разгледани по същество и двете са неоснователи. 

Изложените касационни доводи за незаконосъобразност, касаещи преценката на 

съда относно констатирани процесуални нарушения в административно наказателното 

производство не се подкрепят от събраните и обсъдени поотделно и в съвкупност 

доказателства във възивното производство.  

Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.1 от ЗАНН, решенията на РС подлежат на 

касационно обжалване по реда на глава ХІІ от АПК, но на основанията предвидени в 

НПК. Ето защо посочените основания по чл.209, т.3 от АПК, в касационната жалба на  

ЕТ „Д-р П.М.-индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по 

нервни болести и неврохирургия” са неотносими в настоящето производство. 

Посочените в текстовата част на касационната жалба основания за касиране на 

решението не намират подкрепа в доказателствата по делото и не се споделят от 

касационния състав.  

Възражението, поддържано от касатора д-р М. и пред настоящата инстанция, че не 

бил спазен срокът за издаване на наказателното постановление, е неоснователно. 

Правилно е посочил районният съд, че едномесечният срок по  чл. 52, ал. 1 от ЗАНН е 

инструктивен, като неспазването му няма за последица прекратяване на 

производството, а осигурява само бързото произнасяне на административно 

наказващия орган по преписката. Друго тълкуване на тази правна норма би 

обезсмислило установения в чл. 34, ал. 3 от ЗАНН срок,  с който се преклудира 

възможността за налагане на административно наказание. За да бъде преценено като 

съществено, едно процесуално нарушение следва да бъде от такова естество, че 

недопускането му да доведе до други правни изводи относно правнорелевантни факти. 

Пропускането на срока установен с чл.52, ал.1 от ЗАНН не може да повлияе върху 

законосъобразността на издаденото наказателно постановление.  

Съдът счита, че в случая не се касае и за “маловажен случай” на извършено 

нарушение, така както се твърди в касационната жалба. Законодателят е квалифицирал 

неиздаването на фискален бон като административно нарушение, което се смята за 

извършено с факта на неиздаването на фискалния бон и не зависи от евентуално 

причинени вреди. Достатъчен е факта на неиздаването на фискален бон, с което се 

осъществява състава на административно нарушение. 

Атакуваното първоинстанционно решение е правилно и законосъобразно. 

Фактическата обстановка по делото е подробно и прецизно изяснена, като 

констатациите са направени след пълен и задълбочен анализ на събраните по делото 

доказателства и настоящия състав ги възприема изцяло. 

Санкцията е наложена за това, че при извършена на 10.05.2011 г. данъчна проверка 

от служители на ТД на НАП, ИРМ Перник, в обект – лекарски кабинет, находящ се в 

гр.Перник, ул. „Брезник”, №2, било констатирано извършване на медицински прегледи, 



които не се отчитат като извършени услуги според изискването на закона. В кабинета 

липсвал монтиран и въведен в експлоатация ЕКАФП. За медицинските услуги е 

заплащано  в брой, като е констатирано и издаване на касови бележки от ръчен кочан. 

На проверяващите са представени два броя кочани с касови бележки. Въз основа на 

тези обстоятелства на нарушителя  е съставен акт за установяване на административно 

нарушение № 0035813 от 19.05.2011 г. и е издадено наказателно постановление. 

За да постанови решението си, Районният съд е приел, че констатираното 

нарушение е установено по надлежния ред, но въз основа на събраните доказателства 

неправилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на нарушителя, 

като не е приложена разпоредбата на чл.182, ал.2, изречение второ от ЗДДС. В 

съдебния акт подробно са обсъдени възраженията на жалбоподателя и е посочено защо 

същите не се възприемат като основателни.  

Касационният състав на Административен съд - Перник,  изцяло споделя изводите 

на ПРС относно установените факти, кореспондиращи със събраните по делото 

доказателства и счита, че не е необходимо същите да бъдат повтаряни.  

Изцяло обосновани и правилни са и мотивите на решаващият състав на РС, във 

връзка с прилагането на санкционна разпоредба, която предвижда по-нисък размер на 

имуществената санкция. Безспорно е установено нарушение по чл.185, ал.2 от ЗДДС -

липса на касов апарат в кабинета на д-р М.. Но при налагане на санкцията АНО не е 

съобразил обстоятелството, че при извършването на прегледи са издавани касови 

бележки от кочан, т.е. не е налице неотразяване  на приходи и неправилно е определил 

размера на имуществената санкция.  Не се споделят доводите в касационната жалба на 

АНО, че въпреки наличието на два броя кочани в обекта не се отчитат извършените 

услуги. Доказателства в тази насока са събрани от органите на ТД на НАП, но същите 

не са преценени правилно при налагане на административното наказание.   

По горните съображения, съдът намира, че оспорения съдебен акт, като валиден, 

допустим и в съответствие с материалния закон, следва да бъде оставен в сила.  

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК , вр. с чл. 63, 

ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд - Перник 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 871 от 15.11.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 

1383/2011 г. по описа на Пернишки  районен съд, ІV-ти наказателен състав. 

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                               

  ЧЛЕНОВЕ :   
 

 

 

 


