
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е
№ 133

 
гр. Силистра, 03.12.2018 г.

 
 
Административен съд – Силистра, в открито заседание на двадесет и първи

ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Георгиева

ЧЛЕНОВЕ:    Валери Раданов
                 Елена Чернева

при секретаря Антония Стоянова и с участието на прокурора Стефка Ганчева
разгледа адм.дело №  124 по описа на съда за 2018 г., докладвано от съдия
Раданов, и, за да се произнесе, взе предвид следното:
 

Жалбоподателят М.А.Ш., ЕГН **********, оспорва разпоредбите на чл. 18,
ал. 7, 9 и 12 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на община Главиница, позовавайки се на
нарушения на материалния и процесуалния закон, и претендира направените по
делото разноски.

Ответникът Общински съвет – Главиница оспорва жалбата, желае
присъждане на деловодни разноски и прави възражение за прекомерност на
адвокатското възнаграждение, заплатено от жалбоподателя.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Силистра дава заключение, според
което жалбата е неоснователна.

Съдът прие за установено следното:
Ответникът е приел с решение №  185 / 31.01.2017 г. Наредба № 11 за

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Главиница (изм. с решения № 253 / 30.05.2017 г., № 385 /
27.07.2018 и № 405 / 31.10.2018 г.), която за краткост по-нататък в решението ще
бъде означавана като „Наредбата“.

На електронната страница на Община Главиница на 29.12.2016 г. е бил
публикуван проектът на Наредбата, ведно с приложените към нея мотиви (л. 72,
73 от делото), като в последните са описани правни основания, цели, финансови
и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, очаквани
резултати от прилагането и анализ за съответствие с правото на Европейския
съюз (л. 71 от делото). Нормотворческата инициатива за приемането на
Наредбата е започнала с докладна записка от 16.01.2017 г. на кмета на общината



до ответника (л. 44 – 45 от делото). Последвало е обсъждане в постоянна
комисия на ответника на 27.01.2017 г. (л. 77 – 79 от делото). Гласуването на
решението, с което е приета Наредба, е било осъществено на 31.01.2017 г. след
обсъждане с 16 гласа „за“, като са присъствали 16 общински съветника и е
отсъствал 1 общински съветник (л. 80 – 82 от делото). Следователно при
приемането на Наредбата не са били нарушени съществено 
административнопроизводствените правила, включително разпоредбите на чл.
26 и чл. 28 ЗНА и чл. 77 АПК.

Оспорените текстове от Наредбата са следните:
 .

„Чл. 18. (7) Към декларацията по ал. 5 се представят и следните
документи:

1. документ от „В и К” ЕООД гр. Силистра за последни отчетени
показания за потребление на вода преди преустановяване ползването на
жилището;

2. документ от електроразпределителното дружество за последни
отчетени показания за потребление на електрическа енергия преди
преустановяване ползването на жилището.

(9) Декларация, подадена извън сроковете, определени в чл. 18, ал. 5 или без
приложени документи по ал. 7, не поражда правни последици.

(12) В случаите, когато след проверка на органите на общинска
администрация се констатира потребление на електрическа енергия, вода или
по друг начин се установи ползване на недвижимия имот, за който е подадена
декларация по ал. 5, нарушителят дължи годишната такса и в частта за
„сметосъбиране и сметоизвозване” за имота си заедно с полагащите се лихви
за периода.“

 

Оспорените разпоредби в по-голямата си част не съответстват на
материалния закон. Действащата редакция на чл. 71, т. 1 ЗММДТ (ДВ № 101 /
2013 г.) предписва, 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. Правилото на чл. 18, ал. 7 от Наредбата противоречи на цитираната
правна норма от по-висока степен, тъй като то създава допълнителни
задължения за гражданите и организациите чрез изискването за прилагане към
декларацията на документи от „В и К” ЕООД – гр. Силистра и
електроразпределителното дружество, докато законът предписва само
подаването на декларация по образец. Освен това трябва да се има предвид, че
разпоредбата на чл. 37, ал. 3 във вр. с ал. 2 ДОПК овластява органа по
приходите да изисква от съответното лице всички данни, сведения, документи,
книжа, носители на информация и други доказателства, отнасящи се до
неговите права и задължения, до фактите и обстоятелствата, подлежащи на
установяване в съответното производство, и да посочи всички лица, държавни
или общински органи, при които се намират такива. Това означава, че



законодателят е уредил въпроса за представянето всички възможни
доказателствени средства, включително визираните от чл. 18, ал. 7 от Наредбата
документи. Следователно представянето на тези документи не попада в кръга на
неуредените от закона обществени отношения, поради което – с оглед забраната
на чл. 8 ЗНА – този въпрос не може да бъде регламентиран с общинска наредба.

Поради незаконосъобразността на чл. 18, ал. 7 от Наредбата, унищожаема се
явяват и разпоредбата на чл. 18, ал. 9 от Наредбата в частта относно
неприлагането на документите по чл. 18, ал. 7 от Наредбата към декларацията.

Частично незаконосъобразна е също така и нормата на чл. 18, ал. 12 от
Наредбата като противоречаща на правилото на чл. 37, ал. 1, изр. 2 ДОПК, което
предписва, че всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и
анализ от органа по приходите. Гореспоменатата норма от Наредбата лишава
органа по приходите от законовото му правомощие за преценка на
доказателствата, като превръща една индиция в необорима презумпция, а
именно: щом е налице потребление на електрическа енергия или вода, имотът се
ползва. При това положение, от една страна, презумпцията игнорира случаите, в
които потреблението на електрическа енергия или вода се дължи на авария, на
поддържане на минимална температура с цел предотвратяване на замръзването
на течност във водопреносни системи и др., а, от друга страна, презумпцията
отнема на гражданите и организациите доказателствената възможност да
установят пред органа по приходите, че гореспоменатото потребление не се
дължи на ползване на имота.

Гореизложеното налага изводът, че ответникът е нарушил принципа за
йерархичната подчиненост на нормативните актове, прогласен от чл. 15, ал. 1
ЗНА, а именно: „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и
на другите нормативни актове от по-висока степен“. Следователно е налице
отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 4 във вр. с чл. 196 АПК –
противоречие с материалноправни разпоредби.

С оглед на обстоятелството, че отмяната е частична, следва да бъдат
обсъдени претенциите за разноски и на двете страни. Основателно е
възражението на ответника за прекомерност на заплатеното от жалбоподателя
адвокатско възнаграждение. От материалноправна страна делото не се
характеризира с някаква комплицираност, а откъм съдопроизводство още по-
малко може да се говори за юридически усложнения. Ето защо, на основание
чл. 78, ал. 5 ГПК във вр. с чл. 144 АПК, адвокатското възнаграждение следва да
бъде редуцирано от 1000 лв. до минимума по чл. 8, ал. 3 от Наредба №  1 /
09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения – 500 лв.
Последната сума трябва да бъде намалена – предвид частичната
неоснователност на жалбата за две от оспорените разпоредби – с 1/3, вследствие
на което се получава крайната сума 333,33 лв. На реципрочно намаление – с 2/3
– подлежат разноските на ответника, т.е. от 360 лв. на 120 лв. След прихващане
на насрещните вземания резултира сумата 213,33 лв., която трябва да бъде
присъдена в полза на жалбоподателя.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 193, ал. 1 АПК съдът



РЕШИ:
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 18, ал. 7 от Наредба №  11 за определяне и

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Главиница.

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 18, ал. 9 от Наредба №  11 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Главиница в частта „или без приложени документи по ал. 7“.

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 18, ал. 12 от Наредба № 11 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Главиница в частта „се констатира потребление на електрическа енергия, вода
или по друг начин“.

ОСЪЖДА Община Главиница да заплати на М.А.Ш., ЕГН **********,
направените по делото разноски в размер на 213,33 лв. (двеста и тринадесет лв.
и тридесет и три ст.).

Задължава Общински съвет – Главиница да обнародва настоящото решение,
след като стане окончателно, по начина, по който е била обнародвана Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета от Общински съвет – Главиница, и да уведоми съда за датата на
обнародването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от съобщаването му

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                        2.


