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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 30.01.2020 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен 

състав в публично съдебно заседание на тридесети януари, две хиляди и 

двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА 
 

 

при участието на секретар Валерия Шутилова 

и прокурора: сложи за разглеждане 

адм. дело № 245 по описа за 2019 год.  

докладвано от  СЪДИЯ СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 9.30 часа се явиха: 

За жалбоподателя – ЕТ“Елит Ю-Ю.М.“, представлявано от 

управителя Ю.Н.М., се явява адвокат П.С., с пълномощно от по-рано. 

За ответната по жалбата страна – Началник отдел „Местни данъци и 

такси“ при Община Видин – В. Г., се явява ю.к.Д., с пълномощно от по-

рано.  

С вх. № 2607/10.12.2019 г. е постъпило писмо от Община Видин с 

доказателства, а именно: схема на улиците „Цар Иван Асен II“, „Редута“ и 

местонахождението на имота на ЕТ „Елит Ю- Ю.М.“ спрямо тях – 2 л., 

карта на имота от Агенция по геодезия, картография и кадастър – 1 л. и 13 

комплекта по 3 бр. фактури издадени от „Титан АС“ ЕООД за периода 

2014-2015 г. с който Община Видин заплаща предоставяните услуги за 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, разполагане и 

поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване по 

договор от 18.06.2009 г.– общо 40 л. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат С.: Моля да се даде ход на делото.  

Ю.к.Д.: Моля да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Адвокат С.: Поддържам жалбата. Не възразявам да бъдат приети 

представените доказателства с изключение на фактурите. По отношение 

на фактурите предоставям на съда. Моля да ми бъде предоставен протокол 

от предишното съдебно заседание проведено на 05.12.2019 г.  

Ю.к.Д.: Оспорвам подадената жалба от ЕТ“Елит Ю-Ю.М.“. 
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Поддържам атакуваното решение. Моля да приемете представените 

доказателства, ведно с фактурите, от които е видно, че такава услуга е 

предоставена не само за жалбоподателя, но и за целия град. Моля да ми 

бъде предоставено копие от протокола от предишното съдебно заседание 

проведено на 05.12.2019 г. Моля за следващото съдебно заседание да ми 

бъде допуснат един свидетел при режим на довеждане, който ще установи 

наличието на извършване на услугата от имота на жалбоподателя. Моля 

да бъде разпитан актосъставителя, който водя.  

Съдът намира, че следва да приеме писмените доказателства, 

представени с молбата от 10.12.2019г. от ответната страна,  за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЛАГА: писмо вх. № 2607/10.12.2019 г. на община Видин.  

ПРИЕМА: схема на улиците „Цар Иван Асен II“, „Редута“ и 

местонахождението на имота на ЕТ „Елит Ю- Ю.М.“ спрямо тях – 2 л., 

карта на имота от Агенция по геодезия, картография и кадастър – 1 л. и 13 

комплекта по 3 бр. фактури издадено от „Титан АС“ ЕООД за периода 

2014-2015 г. за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, 

разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно 

почистване по договор от 18.06.2009 г.– общо 40 л. 

ДОПУСКА и СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:  

Н.Х. Н. – 57 г. б.р. Самоличността се сне от ЛК № ******** 

издадена от МВР Видин, след което ЛК бе върната. 

Свидетелят Н. – Работя като главен специалист „Публичен 

изпълнител“ в отдел МДТ при Община Видин.  

Въпрос на юрк.Д. – Има подадена жалба от „Елит Ю – Ю.М.“. Вие 

сте съставили акт за установяване на задължения по декларация. 

Разкажете, какво установихте, как го установихте и какви действия 

предприехте? 

Свидетелят Н. - До 30.06.2010 г. всички фирми бяха задължени да 

представят декларация за облагане на данък недвижими имоти /ДНИ/ и 

такса битови отпадъци /ТБО/ по чл. 14 от ЗМДТ, с която се изготвяха 

данъчни оценки на всички имоти на фирми. Считано от 01.01.2011 г. 

начина за определяне на данък недвижими имоти, съгласно закона 

ставаше по по-високата стойност от отчетната стойност и данъчната 

оценка. Фирма „Елит Ю – Ю.М.“ не е подала в срок декларация по чл. 14 

ЗМДТ. Миналата година на 01.02 2019 г. при мен лично дойде Ю.М., 

който е собственик на фирмата и подаде декларация за този имот. 

Съответно имота беше обложен с данъци и такси, считано от 01.01.2014 г. 

по закон, заради давността не може от по - рано. В същият ден 

декларацията му беше нанесена и той беше информиран лично за 

стойността на задълженията от 01.01.2014 г. и на 04.02.2014 г. му е 

издаден Акт за установяване на задължения, който обхваща периода 2014-

2018 г., защото данъците за 2019 г., към този момент не са изискуеми. Той 
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лично пред мен подписа акта и след като сме изпълнили всичко каквото 

трябва със заявление е предаден. 

Въпрос на съда: Има ли декларации подавани за намаляване на 

таксите? 

Свидетелят Н. - Няма как да бъдат подени декларации за намаляване 

такса битови отпадъци, тъй като това става през 2019 г., а въпросните 

декларации се подават всяка предходна за следващата година от 01.10 до 

края на годината. Т.е. декларация за 2019 г. се издава от м.10 2018 г. до 

31.12.2018 г.  

Въпрос на съда – Имате ли някаква представа дали е извършвано 

сметосъбиране и сметоизвозване в процесния период от време от имота 

на жалбоподателя? 

Свидетеля Н. – Нямам представа дали реално е извършено 

сметосъбиране и сметоизвозване. 

Въпрос на адвокат С. – Имате ли представа преди това дали е 

издаден АУЗД на фирмата?.  

Свидетелят Н. – Мисля, че няма издаван друг АУЗД.  

Адв.С. – Моля да задължите ответника да представи АУЗД № 0361-

1/11.04.2016 г.  

Свидетелят Н. – Да спомням си, че има такъв издаден акт. Този имот 

по принцип е бил деклариран по чл. 17 от ЗМДТ. Старият начин за 

деклариране преди 01.01.2011 г. беше въз основа само на отчетната 

стойност на имота. Фирмата е декларирала този имот с отчетна стойност 

по чл. 17 от ЗМДТ. Всичките фирми се задължаваха с данък недвижими 

имоти и такса битови отпадъци преди приемането на изменението през 

2011 г., декларираха отчетната стойност по чл. 17 и се определяше данъка 

и таксата по един и същи начин за всички фирми само върху отчетната 

стойност. Това е декларирано на 05.02.2013 г. Това е датата на закриване 

на декларацията по чл. 17 от ЗМДТ. Не мога да кажа към настоящия 

момент, кога точно е подадена първата декларация по чл. 17 от фирмата 

въз основа, на която е започнало облагането на имота. През 2013 г. всички 

фирми, които нямаха подадена отчетна декларация за изготвяне на 

данъчна оценка по чл. 14 от закона бяха закрити техните декларации по 

чл. 17 от ЗМДТ.  

Въпрос на адвокат С. – При положение, че даден обект има 

подадена декларация вие въз основа на изменение на чл. 14, служебно ли 

извършвате това начисление или преразпределяне или би трябвало всеки 

собственик наново да подаде декларация?  

Свидетелят Н. – До 30.06 всеки собственик е длъжен да декларира 

отново по чл. 14 имотите, които притежава с оглед определянето на 

данъка независимо от двете стойности на имота. Т.е. задължението е за 

субекта. Таксата битови отпадъци е определена по отчетна стойност и 

преди изменението от 2011 г. и към настоящия момент, а данъка на 
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недвижими имоти е по - висок от отчетната и данъчна стойност. Т.е. от 

както е деклариран имота на жалбоподателя такса битови имоти не е 

променяна. 

Страните – Нямат повече въпроси.  

Адвокат С.: Нямам други искания по доказателства.  

Ю.к.Д: Моля да ми допуснете поискания свидетел за следващото 

съдебно заседание, който ще установи, къде точно се намира най - близкия 

контейнер до имота на жалбоподателя и евентуално дали се извършва 

сметосъбиране и сметоизвозване. Ще ви моля да ми бъдат предоставени 

преписи на протоколите от днешното съдебно заседание и от заседанието 

проведено на 05.12.2019 г. на адрес: tdutsova@gmail.com. 

Адв. С. - По отношения на поискания свидетел не възразявам. Бих 

искал свидетеля, който ще свидетелства да докаже обстоятелството, че 

към онзи момент е работел там. Моля да ми бъдат предоставени преписи 

на протоколите от днешното съдебно заседание и от заседанието 

проведено на 05.12.2019 г. на адрес: pstefanov@abv.bg. 

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

ДОПУСКА за следващото съдебно заседание един свидетел на 

ответника при режим на довеждане.  

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.02.2020 г. от 10.15 ч., за която 

дата: жалбоподателя – ЕТ“Елит Ю-Ю.М.“, представлявано от управителя 

Ю.Н.М., уведомен в днешното съдебно заседание чрез адвокат П.С., 

ответната по жалбата страна – Началник отдел „Местни данъци и такси“ 

при Община Видин – В. Г., уведомен в днешното съдебно заседание чрез 

ю.к.Д..  

Да се изпратят преписи на протоколите на посочените от страните 

адреси: tdutsova@gmail.com, pstefanov@abv.bg. 

Протоколът написан в съдебно заседание, в 10.05 часа.  

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

                СЕКРЕТАР 
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