
Р Е Ш Е Н И Е № А Щ
гр. Смолян, 8.06.2017 год.

В И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

Смолянският административен съд..........................................................в публичното
заседание на 10.05.2017 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИГНАТ КОЛЧЕВ 
ЧЛЕНОВЕ : ДОБРИНКА ГРИБАЧЕВА

КАЛИНКА МЛАДЕНСКА

при секретаря ...ЗЛАТКА ПИЧУРОВА.......................................и в присъствието на
прокурора.......СТАНЧО СТАНЧЕВ........................................... , като разгледа
докладваното от СЪДИЯ ГРИБАЧЕВА............................ адм.дело № 92......по описа
за 2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.185 и следващите от 
Административно-процесуалния кодекс/АПК/ във връзка с чл.191 ал.2 
от АПК.

Образувано е по протест на Окръжна прокуратура 
гр.Смолян срещу разпоредбите на чл.23 ал.З т.1,чл.23 ал.6 изр.последно 
и чл.25 ал.З от Наредба №2 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги в община Смолян,приета с Решение 
№29/18.12.2015г.,изменена и допълнена с Решение №327/16.12.2016г., 
изменена с Решение №349/25.01.2017г. на Общински съвет-Смолян,с 
искане за тяхната отмяна като незаконосъобразни.

В откритото съдебно заседание прокурор от Окръжна 
прокуратура поддържа искането за отмяна на посочените текстове от 
Наредбата,тъй като противоречат на норми от по-висш нормативен акт 
-  на разпоредби от Закона за местните данъци и такси.Претендира се и 
заплащане на разноските по делото в размер на 20лв. за публикация на 
оспорването в Държавен вестник.

Ответникът Общински съвет гр.Смолян чрез процесуален 
представител оспорва протеста като неоснователен.Поддържа 
становище,че оспорените текстове от наредбата не противоречат на 
закона.

Съобщението за постъпилия протест е обявено в Държавен 
вестник бр.28 от 4.04.2017г. по реда на чл.181 във връзка с чл.188 от 
АПК,като по делото не са встъпили заинтересовани страни.

Съдът, като взе предвид изложените оплаквания в протеста 
на зам.окръжния прокурор,становищата на страните в откритото
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съдебно заседание и след преценка на събраните по делото писмени 
доказателства, прие следното:

Протестът на прокурор от Окръжна прокуратура за отмяна 
на части от Наредбата на ОбС-Смолян е процесуално допустим като 
подаден от субект с право на оспорване,съгласно чл.186 ал.2 от 
АПК. Оспорването на подзаконов нормативен акт,какъвто представлява 
Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги в община Смолян, не е ограничено със срок.

При разглеждане по същество на протеста,съдът прие
следното:

Протестът е основателен.
С разпоредбата на чл.9 от Закона за местни данъци и 

такси/ЗМДТ/ се предвижда,че Общинският съвет приема наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

1. В разпоредбата на чл.23 ал.З т.1 от Наредба №2 на ОбС- 
Смолян се предвижда,че не се събира такса в пълен размер ако имотът 
не се ползва през цялата година,не е деклариран като основно жилище 
и е подадена декларация по образец от собственика или 
ползвателя.Съответно правилата,материалноправните предпоставки за 
несъбиране на такса за битови отпадъци са уредени в закона - чл.71 
т.1-т.З от ЗМДТ.Разпоредбата на чл.71 т.1 от ЗМДТ гласи,че не се 
събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване,когато услугата не се 
предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата 
година и е подадена декларация по образец от собственика или 
ползвателя до края на предходната година в общината по 
местонахождението на имота.

Предвид принципното положение на чл.9 от ЗМДТ относно 
правомощията на Общинския съвет да определя и администрира с 
наредба местните такси и цени на услуги,може да се направи извод,че 
органът на местно самоуправление не е овластен да определя други 
условия или предпоставки,извън законовите,при които не се дължи 
такса битови отпадъци.Затова разпоредбата на чл.23 ал.З т.1 от Наредба 
№2 относно изискването „не е деклариран като основно жилище“ е 
незаконосъобразна.С посоченото „допълване“ на предпоставките за 
недължимост на таксата,ОбС-Смолян ограничава допълнително кръга 
на лицата,които отговарят на законовите изисквания за освобождаване 
от заплащане на такса за битови отпадъци.Ето защо протестът е 
основателен в частта относно чл.23 ал.З т.1 от Наредба №2.

2. С разпоредбата на чл.23 ал.6 изречение последно от 
Наредба №2 на ОбС-Смолян се предвижда,че „ при констатирано 
ползване на недвижимия имот таксата се събира в двоен размер за 
установения период“.Така предвидената санкция е в нарушение на
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специалния закон ЗМДТ и на принципите за определяне на 
административните наказания,посочени в чл.27 ал.1 и ал.2 от Закона за 
административните нарушения и наказания. В чл.123 ал.З ЗМДТ, 
намиращ се в глава четвърта „Административнонаказателни 
разпоредби“ е предвидено административно наказание „глоба“ от 50 до 
200лв. за физически лица и „имуществена санкция“ в размер от 100 до 
500лв. за юридически лица и еднолични търговци,за случаи на 
деклариране на неверни данни и обстоятелства,водещи до намаляване 
или освобождаване от такса.Ето защо съдът приема,че нормата на 
изречение последно на чл.23 ал.6 от Наредба №2 на ОбС-Смолян е 
незаконосъобразна и следва да се отмени.

З.В разпоредбата на чл.25 ал.З от Наредба №2 е посочено,че 
Общинският орган издал разрешението може да го отмени,когато 
теренът не се ползва по предназначение,когато не се ползва от 
лицето,на което е издадено,когато не се плаща таксата или когато 
обществени нужди налагат това.По същия въпрос нормата на чл.80 от 
ЗМДТ предвижда,че Общинският орган, издал разрешението за 
ползване на място,може да го отнема,когато мястото не се използва по 
предназначение,когато не се използва от лицето,на което е 
предоставено, или когато обществени нужди налагат това.При 
съпоставка на разпоредбата на чл.25 ал.З от Наредба №2 на ОбС- 
Смолян и текста на чл.80 от ЗМДТ е видно,че нормата от Наредбата 
съдържа допълнително основание за отнемане на разрешението за 
ползване на терен общинска собственост,а именно „когато не се плаща 
таксата“.Срещу ползването на терен общинска собственост се заплаща 
определена такса на общината,а самата такса представлява публично 
общинско вземан е,уредено в чл.79 ал.1 от ЗМДТ.В отклонение от 
предвидените в специалния закон основания за отнемане на 
разрешение за ползване, наредбата на общинския съвет предвижда в 
чл.25 ал.З допълнително основание,което е недопустимо.Общинските 
съвети,съгласно чл.76 ал.З от АПК издават нормативни актове,с които 
уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен 
обществени отношения с местно значение.Предвид това,разпоредбата 
на чл.25 ал.З от Наредба №2 в частта “когато не се плаща таксата“ е 
незаконосъобразна и ще следва да бъде отменена от съда.

По изложените съображения съдът приема, че протестът е 
основателен.Оспорените текстове от Наредба №2 на ОбС-Смолян са 
незаконосъобразни като приети в отклонение от законови норми от по- 
висок ранг и затова ще следва да бъдат отменени.

На основание чл.143 ал.1 от АПК Общински съвет 
гр.Смолян ще следва да възстанови направените разноски от Окръжна
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прокуратура гр.Смолян в размер на 20лв. за обявяване на оспорването в 
ДВ.

Мотивиран от гореизложеното, Административен съд 
гр.Смолян, в настоящия състав,

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.23 ал.З т.1, изречение 
последно от разпоредбата на чл.23 ал.6 и текста „когато не се плаща 
таксата“ от разпоредбата на чл.25 ал.З от Наредба №2 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 
Смолян,приета с Решение №29/18.12.2015г.,изменена и допълнена с 
Решение №327/16.12.2016г., изменена с Решение №349/25.01.2017г. на 
Общински съвет-Смолян.

ОСЪЖДА Общински съвет гр.Смолян да заплати по 
сметката на Окръжна прокуратура гр.Смолян сумата 20лв. разноски по 
делото за публикуване на оспорването в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му 
на страните.

Решението да се обяви по реда на чл.194 от АПК при 
неподаване на касационна жалба,респективно протест, или ако такива 
са подадени,но са отхвърлени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


