
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ 
Справка за свършено делo  

  

Вид дело, No и 
година

Предмет Жалбоподател, 
ищец

Ответник Съдия - 
докладчик и 
председател 
на съдебния 

състав

                    Резултат                    

Административно 
дело No 25/2010, 
III състав

Дела от 
администр. 
характер - 
данъчни

КЪВАНЧ ТЕКС 
ООД

ДИРЕКТОР 
НА 
ДИРЕКЦИЯ 
ОУИ 
ПЛОВДИВ 
ПРИ ЦУ НА 
НАП

Председател 
и докладчик: 
ТАНЯ Б. 
КОМСАЛОВА 

Решение от 24.01.2011г. 
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН 
Ревизионен акт № 
260900307/12.10.2009г., издаден 
от Евгений Димов Генчев – 
главен инспектор по приходите в 
ТД на НАП – гр. Хасково, 
потвърден с Решение № 
843/11.12.2009г. на Директор на 
Дирекция “Обжалване и 
управление на изпълнението” – 
гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в 
ЧАСТТА му, с която на “Къванч 
Текс” ООД, гр. Харманли са 
определени публични 
задължения за данък добавена 
стойност за внасяне в резултат 
на отказано право на данъчен 
кредит в размер общо на 16 425 
лева за данъчен период месец 
06.2006 год. и са начислени 
лихви за забава в размер на 7 
522,97 лева. 
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 
260900307/12.10.2009г., издаден 
от Евгений Димов Генчев – 
главен инспектор по приходите в 
ТД на НАП – гр. Хасково, 
потвърден с Решение № 
843/11.12.2009г. на Директор на 
Дирекция “Обжалване и 
управление на изпълнението” – 
гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в 
ЧАСТТА му, с която на “Къванч 
Текс” ООД, гр.Харманли са 
определени публични 
задължения за данък добавена 
стойност за внасяне в резултат 
на допълнително начислен ДДС 
в раз-мер общо на 90 023,08лв., 
ведно с прилежащите лихви за 
данъчни периоди м.12. 2008г., по 
фактура № 16 от 15.12.2008г., и 
м.01.2009г. – 04.2009г., като 
НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като 
ОТХВЪРЛЯ жалбата в 
останалата й част, като 
НЕОСНОВАТЕЛНА. 
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване 
и управление на изпълнението” – 
гр.Пловдив при ЦУ на НАП да 
заплати на “КЪВАНЧ ТЕКС” ООД, 
ЕИК 126548421, със седалище и 
адрес на управление: гр. 
Харманли, ул.“Гаров район“ № 8, 
представлявано от Ихсан Алкан– 
управител, сумата в размер на 
127 /сто двадесет и седем/ лева, 
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разноски по делото по 
съразмерност и компенсация. 
 
РЕШЕНИЕТО подлежи на 
обжалване пред ВАС на РБ в 14 
– дневен срок от съобщението до 
страните за постановяването му. 
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