
РЕШЕНИЕ

Номер _______ : ш : _______ Г одина 09.10.2017 Град Смолян

На

Председател:

Членове:

В ИМЕТО НА НАРОДА 

Административен съд - Смолян

26.09 Г одина 2017

В публично заседание в следния състав:

Игнат Колчев Секретар: Радка Маринска

Васил Чалъков Прокурор: Станчо Станчев

Красимира Селенова

като разгледа докладваното от съдията 

Административно дело

Игнат Колчев

номер 20177230700236 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК, образувано по протест от 
прокурор в ОП-Смолян, срещу разпоредбите на чл. 47, б."бм и б."в", от Наредба 
№ 2 за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на 
услуги в Община- Смолян, приета с Решение № 29/18.12.2015 г. по протокол № 
5/18.12.2015 г. на Общински съвет- Смолян.

В протеста се развиват съображения за незаконосъобразност на приетите 
текстове, тъй като чл. 6 ЗМДТ лимитативно посочва вида на таксите, събирани 
от общините. Определяните с наредбата такси винаги следвало да бъдат 
обвързани с предоставена услуга, като административния орган няма 
правомощия да въвежда такси, които не са установени със закон, в случая 
ЗМДТ.

Молят съда да постанови решение, с което да отмени като 
незаконосъобразни протестираните текстове на общинската наредба.

В съдебно заседание протеста се поддържа от прокурор Станчев при ОП- 
Смолян.

За ответника по протеста юриск. Карамучев оспорва застъпените тези. Счита, 
че наредбата е издадена от компетентен орган, така приетите текстове по своята
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правна същност са приравнени на дейности по извършване на услуги по смисъла 
на чл. 6, ал.2 ЗМДТ, свързани с изготвяне на различна документация и оформяне 
на правни сделки. Атакуваните норми били съобразени с текстовете на чл. 7, ал.
1 и чл. 8 ЗМДТ.

След преценка на изложеното в протеста, като съобрази становищата на 
страните и събраните по делото доказателства съдът направи следните 
фактически и правни изводи:

Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните данъци и 
такси и цени на услуги в Община- Смолян е приета с Решение № 29/18.12.2015 
г. по протокол № 5/18.12.2015 г. на Общински съвет- Смолян. Тя е изменена и 
допълнена с решение № 327/16.12.2016г. по протокол № 20/16.12.2016г. и 
решение № 349/25.01.2017г. по протокол №21/25.01.2017г., и двете на 
Общински съвет-Смолян. Посочените изменения и допълнения не касаяят 
протестираните текстове. Не се спори от страните, че при приемане на наредбата 
са спазени процесуалните правила, същата е приета с необходимото 
квалифицирано мнозинство от общинските съветници.

Разпоредбите на чл. 47, б."б" и б."в", от Наредба № 2 предвиждат, че по 
производство за продажби, замени или учредяване на вещни права върху 
общински имоти, както и по производства за учредяване на вещни права по чл. 
192, ал.З и по чл.193, ал.4 ЗУТ върху общински имоти се заплаща такса в размер 
на 3 процента от продажната цена на имота. Цитираните текстове от ЗУТ касаят 
учредяване на право на преминаване и прокарване на отклонения от общи 
мрежи и съоръжения на техническата структура през общински имоти. Макар и 
дефинирани в две отделни хипотези, протестираните текстове предвиждат 
възможност за заплащане на 3 процента такса в тези случаи. Общото в тях е, че 
процентната такса се определя върху продажната цена на имота или цената на 
правото. Тази формулировка сама по себе си принципно отрича твърдението на 
ответника по протеста, че "по своята правна същност и съдържание са 
приравнени на дейности по извършване на услуги" и по-конкретно, че " 
покриват необходимите материално технически и административни разходи по 
извършване на производството". Това е така, защото материално-техническите и 
административни разходи на административния орган винаги са едни и същи и 
не се поставят в зависимост от продажната цена или цената на правото. Ако 
твърдяното бе вярно, то таксата щеше да бъде определена като проста, а не като 
пропорционална. Отличителната черта на таксата, съпоставена с данъка е 
наличието на насрещна престация, т.е. предоставяне на съответната услуга 
срещу плащането. Тази услуга има определена себестойност, която винаги е 
фиксирана. За разлика от нея данъка се определя като процентна стойност от 
определено благо. По тази причина по начина на формулиране на оспорените 
текстове съдът намира, че административния орган определяйки по този начин 
дължимите такси е нарушил разпоредбата на чл. 111 ЗМДТ, като размера на 
дължимото нито има за основание хипотезите на чл. 6, ал. 1 б. "д" и "е" ЗМДТ,
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нито по своята същност представлява такса, макар и еднократно платима. 
Съгласно нормата на чл. 141, ал.4 КРБ общинският съвет определя размера на 
местните такси по ред, установен със закон. Законът, /чл. 67, ал.2 и ал.4 ЗМДТ/ 
предвижда заплащане на пропорционална такса в случаите на определяне на 
таксите за битови отпадъци и за поддържане на чистотата. Извън тези хипотези 
законодателят не е предвидил пропоционално заплащане на такси в ЗМДТ. Като 
е приел противното, общински съвет-Смолян е надхвърлил предоставените му 
от КРБ и ЗМДТ правомощия, поради което в тази част наредбата се явява 
незаконосъобразна.

Ще следва атакуваните текстиве да бъдат отменени като незаконосъобразни, 
а като последица- да бъде осъден ОбС-Смолян да заплати на ОП-Смолян 
деловодни разноски в размер на 20 лв.

Мотивиран от горното АССм в настоящия си съдебен състав

ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Смолян разпоредбите на чл. 
47, б."*б" и б."в", от Наредба № 2 за определянето и администрирането на 
местните данъци и такси и цени на услуги в Община- Смолян, приета с Решение 
№ 29/18.12.2015 г. по протокол № 5/18.12.2015 г. на Общински съвет- Смолян.

ОСЪЖДА Общински съвет-Смолян да заплати на ОП-Смолян деловодни 
разноски в размер на 20 лв. за публикуване на съобщението за оспорването в ДВ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен 
срок от съобщението на страните.

ПРИ неподаване или отхвърляне на касационна жалба срещу постановеното 
решение, същото да се обяви по реда на чл. 194 АПК.

Р Е Ш И :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:
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