
1 

 

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

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН, IV административен 

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

двадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА 

 

при участието на секретаря В. К.  

сложи за разглеждане адм. дело № 399 по описа за 2019 г. докладвано от 

СЪДИЯ  ПАНТАЛЕЕВА.  

 На именното повикване в 14.15 часа се явиха:    

 Жалбоподателят – М.П.О. ***, редовно призована, се явява лично и 

с адвокат И.И., с пълномощно от днес. 

За ответната по делото страна - Началник отдел „Местни данъци и 

такси” при Община Видин, редовно призован, се явява гл.ю.к. Ц.Д., с 

пълномощно от днес. 

         По делото е постъпило Писмо Вх.№ 128/15.01.2020г. от ответната 

страна – Началник отдел „МДТ“ при община Видин, с което в 

изпълнение определение на съда, са приложени писмени доказателства, 

подробно описани в писмото. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адвокат И.: Моля да се ход на делото.  

Гл.ю.к. Д.: Моля да дадете ход на делото.  

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на 

делото, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.  

          Делото е образувано по жалба на М.П.О. *** против Акт за 

установяване на задължение № АУЗ5504000583-1/31.10.2019г. на Главен 

специалист „Публичен изпълнител” в отдел „МДТ” при Община Видин, в 

частта относно определените ТБО, след разделянето на производството с 

определение от 16.12.2019г. на АС-Видин.  

Адвокат И.: Поддържам жалбата. Не възразявам представените  

писмени доказателства да бъдат допуснати на ответната страна. 

Оспорваме задълженията за такси за битови отпадъци за имот, находящ се 

в Южна промишлена зона. 

          Гл.ю.к. Д.: Оспорвам жалбата. Считам, че същата е издадена от 

правоимащ орган, актът е законосъобразен, както и решението, издадено 

от началник отдел „Местни данъци и такси“. Моля да приемете 
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постъпилите писмени доказателства. Представям и моля да приемете в 

днешното съдебно заседание фактури  и протоколи за извършена работа 

от „Титан-АС“. Община Видин 2015 година е имала сключен договор с 

„Тинан-АС“ за сметопочистване и сметоизвозване. След 2015 год. има 

изградено звено „Чистота“. Тази заповед, с която е прието депото е от 

2015г. Общината е сформирала звено „Чистота“, което е на бюджетна 

издръжка, то се е отчитало посредством план-сметка в бюджета на 

общината, във връзка с което Ви представям извлечения от приетия 

бюджет на Общински съвет Видин на звено „Чистота“, от които е видно, 

че общината също е изпълнявала тази услуга. Представям и скици на 

депото.  

           Водя и моля да ми допуснете един свидетел – актосъставител, който 

е публичен изпълнител, издал оспорения акт, който ще установява факти и 

обстоятелства, свързани с издаване на акта.  

           Адвокат И.: Моля да ми бъде предоставена възможност да се 

запозная  подробно с представените писмени доказателства, тъй като са  в 

значителен обем, за да мога да взема становище по тях. По искането за 

свидетеля, не възразявам да се разпита в днешното съдебно заседание. 

           ДОПУСКА до разпит и снема самоличността на доведения 

свидетел, който бе въведен в залата, както следва: 

           Н.Х.Н.– 57 год., б.р. със страните. 

           Самоличността на свидетеля се установи от ЛК № 640143631, 

издадена на 21.05.2010г. от МВР – Видин. 

           На свидетеля се напомни отговорността по чл.290 от НК и същата 

обеща да говори само истината пред съда, след което се пристъпи към 

разпита й. 

           Свидетелят Н.Х.Н.: Работя в община Видин отдел „МДТ”, главен 

специалист „Публичен изпълнител”. 

           Въпрос на гл.ю.к.Д.: Издали ли сте Акт за установяване на 

задължение № АУЗ5504000583-1/31.10.2019г. на М.О., въз основа на 

какви доказателства и какво се случи? 

           Отговор на свидетеля Н.Х.Н.: Този акт е издаден въз основа на 

предходно съдебно решение, което наложи издаването на нов акт в частта 

на такса битови отпадъци за имот в Южна промишлена зона. Такса битови 

отпадъци е определена в този акт и в предходния въз основа на два от 

трите компонента, които са заложени в Наредбата за битови отпадъци при 

Община Видин. Преглеждайки акта и декларацията, въз основа на който 

имотът е деклариран през 2009г. в декларация по чл.14, е установено, че 

данъчната оценка през годините се е променяла с много минимални 

размери. Целият размер данъчна оценка трябва да се умножи по 9 

промила, съобразно заложеното в наредбата. Сметосъбиране и 

сметоизвозване е 4,45 промила, обезвреждането на битовите отпадъци е 
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0.80 промила и поддържане на чистотата на територията за обществено 

ползване е 3,75 промила. Сборът от всичките е 9 промила. Въз основа на 

всички подадени декларации през годините ТБО е от данъчната оценка по 

4,55 промила, което представлява сбора от обезвреждането за битови 

отпадъци и поддържане на чистотата. Това означава, че на данъчно 

задълженото лице  в последния акт не е начислено задължение за 

сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 4,45 промила върху 

данъчната оценка. Направила съм и справка за остатъка  по този акт към 

днешна дата, която мога да представя.    

           Въпрос на гл.ю.к.Д.: Защо не се начислява един от компонентите на 

жалбоподателката? 

           Отговор на свидетеля Н.Х.Н.: Не се начислява такса за 

сметосъбиране и сметоизвозване заради декларациите, които 

жалбоподателката е подала в срок. Останалите задължения не са 

отпаднали, защото наредбата не предвижда те да отпаднат при подаване 

на декларацията. Имотът се намира в регулация и няма основание да 

отпаднат. 

            Въпрос на гл.ю.к.Д.: Жалбоподателката имала ли е неплатени 

данъци преди това към общината? 

           Отговор на свидетеля Н.Х.Н.: Жалбоподателката е имала неплатени 

данъци, това именно е причината да й се издаде акта. Има отписани по 

давност задължения, когато е съставен актът, е съставен за възможните 10 

години назад, които след това жалбоподателката е обжалвала. Имаме 

решение на началника, в което той потвърждава правото й да ползва не 

само абсолютната давност от 10 години, а и погасителните 5 и затова 

актът започва от 2013 година. Не се брои текущата година.  

          Гл.ю.к.Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля. 

          Адвокат И.: Нямам въпроси към свидетеля. 

          Гл.ю.к.Д.: Представям и моля да приемете данъчна оценка на имота 

по години - от 2013 до 2019 година, както и справка за остатък за плащане 

при процесния акт. 

Жалбоподателят - М.П.О.: Смятам, че наредбата не може да 

противоречи на закона и на Европейското право. 

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на 

жалбоподателя да се запознае с представените в днешното съдебно 

заседание писмени доказателства  предвид обема на същите, поради което 

делото трябва да бъде отложено за друга дата. 

Следва да бъдат приети представените писмени доказателства от 

страните и административната преписка, поради което  

                               ОПРЕДЕЛИ: 

          ПРИЕМА представените писмени доказателства към жалбата, както 

следва: Акт за установяване  на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 
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АУ35504000583-1/31.10.2019г.–л.6-л.7 по делото; разписка с дата 

01.11.2019г. – л.8; Жалба от М.П.О. *** от 13.11.2019г. – л.10; Решение по 

жалба срещу АУЗ № АУ35504000583-1/31.10.2019г.– л.11-л.12; Акт за 

установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУ35504000678-

1/28.06.2018г.–л.15-л.17; Решение по жалба срещу АУЗ № АУ35504000678-

1/28.06.2018г.–л.18; Решение № 128/07.11.2018г. на АС – Видин, Пети 

адм.състав по адм.дело № 240/2018г. по описа на АС – Видин – л.19-л.22; 

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 

35504001007-1/28.11.2018г.-л.23; разписка с дата 29.10.2018г.-л.24; 

Решение № 81/28.06.2019г. на АС – Видин, Първи адм.състав по адм.дело 

№ 22/2019г. по описа на АС – Видин – л.25-л.28 по делото. 

          ПРИЕМА представената административна преписка с писмо Вх.№ 

6/02.01.2020г. на ответника Началник отдел „МДТ“ при община Видин , 

писмени доказателства, както следва: Акт за установяване на задължения 

по чл.107, ал.3 от ДОПК АУ35504000583-1/31.10.2019г.–л.35-л.36; 

разписка с дата 01.11.2019г.–л.37; Резолюция за възлагане на проверка за 

установяване на факти и обстоятелства № АУ35504000583-1/31.10.2019г. – 

л.38; Заповед № РД-02-11-458/05.05.2016г. – л.39; Справка-декларация за 

освобождаване от ТБО с дата 30.12.2019г. – л.40; Жалба от М.П.О. *** 02-

06-885/18.11.2019г. – л.41-л.42; Решение по жалба срещу АУЗ № 

АУ35504000583-1/31.10.2019г. – л.43-л.44; известие за доставяне с дата на 

получаване 14.12.2019г. – л.45; Копие на Глава втора „Местни такси“, 

Раздел I от Наредба на Общински съвет - Видин за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги – л.46-л.50 по 

делото. 

          ПРИЕМА представените писмени доказателства с Молба Вх.№ 

45/08.01.2020г. от М.П.О., съгласно опис т.4 до т.7 вкл. – от л.62 до л.96 по 

делото. 

          ПРИЕМА представените с писмо Вх.№ 128/15.01.2020г. от 

ответната страна – Началник отдел „МДТ“ при община Видин, писмени 

доказателства, както следва: Извлечение от Наредба на Общински съвет - 

Видин за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги; Справка с размера на ставките за определяне размера на ДНИ и 

ТБО; Справка - декларации за освобождаване от ТБО, подадени от М.П.О. 

с дата 14.01.2020г.; Заповед № РД-02-11-458/05.05.2016г. на Кмета на 

Община Видин за упражняване правата и задълженията на орган по 

приходите на Надя Христова Николова-гл. специалист „Публичен 

изпълнител”; Договор за възлагане на обществена поръчка № 

14/18.06.2009г.; Заповед № РД-02-11-986/23.10.2012г. на Кмета на Община 

Видин за организиране дейността по събиране, извозване, обезвреждане 

на битови отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места през 2013 година; Заповед № РД-



5 

 

02-11-1351/11.10.2013г. на Кмета на Община Видин ; Решение № 156, 

взето с протокол № 12/ 20.12.2013г. на Общински Съвет Видин; 

Приложение № 1 „План – сметка за необходимите разходи за извършване 

на дейностите, свързани с твърдите битови отпадъци в община Видин за 

2014г.“; Приложение № 2 „Сравнение на предлаганите разходи през 

2014г. в План-сметката  за извършване на дейностите, свързани с твърдите 

битови отпадъци, спрямо План-сметката за 2013г.; Заповед № РД-02-11-

827/23.10.2014г. на Кмета на Община Видин; Решение № 39 от 

02.04.2015г. на Общински Съвет Видин; Заповед № РД-02-11-

927/14.10.2015г. на Кмета на Община Видин; Решение № 17, взето с 

протокол № 3/ 29.12.2015г. на Общински Съвет Видин; Приложение № 1 

„План – сметка за необходимите разходи за извършване на дейностите, 

свързани с твърдите битови отпадъци в община Видин за 2016г.“; Разходи 

по икономически елементи за звено „Чистота“ през 2016г.; 

Организационен план - график, утвърден от Зам.-кмет „УТРИ” за 

организиране дейността по събиране, извозване, обезвреждане на битови 

отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места от звено „Чистота” при Община Видин; 

Заповед № РД-02-11-1632/25.10.2016г. на Кмета на Община Видин; 

Заповед № РД-02-11-1170/12.09.2017г. на Кмета на Община Видин; 

Заповед № РД-02-11-1069/17.10.2018г. на Кмета на Община Видин; 

Заповед № РД-02-11-986/23.10.2012г. на Кмета на Община Видин; 

Разрешение за ползване № СТ-05-711/25-05-2015г. на Регионално депо за 

битови отпадъци в Регион Видин издадено от МРРБ, Дирекция за 

национален строителен контрол; Справка за неплатени задължения към 

15.01.2020г. на М.П.О.. 

         ПРИЕМА представените писмени доказателства в днешното съдебно 

заседание от ответната страна, както следва: Остатък за плащане по АУЗД 

АУ35504000583-1/31.10.2019г.; 7 бр.данъчни оценки на имоти по 

декларация чл.14 за периода: 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2018г. и 

2019г.; фактура 2207 от 12.07.2013г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец юни 2013г.; 

фактура № 2209 от 12.07.2013г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец юни 2013г.; 

фактура № 2208 от 10.06.2013г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане на услугата „Поддържане 

на сметището на община Видин“ през месец юни 2013г.; фактура № 2196 

от 10.06.2013г.; месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-

АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне 
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сумата за заплащане през месец май 2013г.; фактура № 2197 от 

10.06.2013г.; месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ 

ЕООД по договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец май 2013г.; фактура № 2198 от 10.06.2013г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец май 2013г.; фактура № 2188 от 22.05.2013г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец април 2013г.; фактура № 2185 от 22.05.2013г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец април 2013г.; фактура № 2186 от 22.05.2013г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец април 2013г.; фактура № 2179 от 24.04.2013г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец март 2013г.; фактура № 2174 от 08.04.2013г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец март 2013г.; фактура № 2177 от 08.04.2013г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец март 2013г.; фактура № 2170 от 05.03.2013г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец февруари 2013г.; фактура № 2191 от 23.05.2013г.; 

фактура № 2169 от 05.03.2013г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец февруари 

2013г.; фактура № 2192 от 23.05.2013г.; Фактура № 2168 от 05.03.2013г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец февруари 2013г.; фактура № 2162 от 05.02.2013г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец януари 2013г.; фактура № 2163 от 05.02.2013г.; 

фактура № 2190 от 23.05.2013г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец януари 2013г.; 

фактура № 2192 от 23.05.2013г.; фактура № 2161 от 05.02.2013г.; месечен 
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акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с 

Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през 

месец януари 2013г.; скица № К01387/10.02.2011г.; скица № 

Ф01924/04.06.2009г.; Решение № 22 взето с протокол № 3/17.02.2011г. на 

Общински съвет Видин; Писмо за намерение до МОСВ; фактура № 2347 

от 05.02.2013г.; месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-

АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне 

сумата за заплащане през месец януари 2015г.; Уведомление за 

неизпълнение на задължения до „Титан-АС“ЕООД; Протокол на Община 

Видин; фактура № 2349 от 05.02.2015г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец януари 2015г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец януари 2015г.; фактура № 2352 от 25.03.2015г.; 

фактура № 2346 от 05.02.2015г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец януари 2015г.; 

фактура № 2342 от 27.01.2015г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец декември 

2014г.; фактура № 2343 от 27.01.2015г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец декември 

2014г.; фактура № 2344 от 27.01.2015г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец декември 2014г.; 

Уведомление за неизпълнение на задължения до „Титан-АС“ ЕООД; 

фактура № 2336 от 05.12.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец ноември 2014г.; 

фактура № 2337 от 05.12.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец ноември 2014г.; 

фактура № 2338 от 05.12.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец ноември 2014г.; 

Уведомление на неизпълнение на задължения до „Титан-АС“ ЕООД; 

фактура № 2330 от 11.11.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец октомври 

2014г.; фактура  № 2331 от 11.11.2014г.; месечен акт за установяване на 
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задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец октомври 

2014г.; фактура № 2329 от 11.11.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец октомври 2014г.; 

Уведомление за неизпълнение на задължения до „Титан-АС“ ЕООД; 

фактура № 2325 от 06.10.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец септември 

2014г.; фактура № 2324 от 06.10.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец септември 

2014г.; фактура № 2323 от 06.10.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец септември 2014г.; 

Уведомление за неизпълнение на задължения до „Титан-АС“ ЕООД; 

Протокол за извършено почистване на пътя за строително депо, във връзка 

с предстояща проверка от РИОСВ Монтана на 12.09.2014г.; фактура № 

2320 от 03.09.2014г.; месечен акт за установяване на задълженията на 

„Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 18.06.2009г. и 

определяне сумата за заплащане за месец август 2014г.; фактура № 2321 

от 03.09.2014г.; месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-

АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне 

сумата за заплащане през месец август 2014г.; фактура № 2319 от 

03.09.2014г.; месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ 

ЕООД по договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане за месец август 2014г.; фактура № 2314 от 06.08.2014г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец юли 2014г.; фактура № 2316 от 06.08.2014г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец юли 2014г.; фактура № 2315 от 06.08.2014г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане за месец юли 2014г.; Писмо на „Титан-АС“ ЕООД до кмета на 

община Видин рег.№ 2600-12395/16.07.2014г.; фактура № 2311 от 

07.07.2014г.; месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ 

ЕООД по договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане на услугата „Поддържане на сметищата на селата в община 

Видин“ – пролетна обработка 2014г.; Уведомление за неизпълнение на 

задължения до „Титан-АС“ ЕООД; Ежемесечен констативен протокол; 
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фактура № 2309 от 07.07.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец юни 2014г.; 

фактура № 2310 от 07.07.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец юни 2014г.; 

фактура № 2308 от 07.07.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец юни 2014г.; 

Уведомление за неизпълнение на задължения до „Титан-АС“ ЕООД; 

фактура № 2304 от 04.06.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец май 2014г.; 

фактура № 2305 от 04.06.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане през месец май 2014г.; 

фактура № 2303 от 04.06.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец май 2014г.; 

Уведомление за неизпълнение на задължения до „Титан-АС“ ЕООД; 

Ежемесечен констативен протокол; фактура № 2290 от 13.05.2014г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец април 2014г.; фактура № 2289 от 13.05.2014г.;  

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане през месец април 2014г.; фактура № 2291 от 13.05.2014г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане за месец април 2014г.; Уведомление за неизпълнение на 

задължения до „Титан-АС“ ЕООД; Ежемесечен констативен протокол; 

фактура № 2283 от 07.04.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец март 2014г.; 

фактура № 2284 от 07..04.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец март 

2014г.;фактура № 2282 от 07.04.2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец март 2014г.; 

Уведомление за неизпълнение на задължения до „Титан-АС“ ЕООД; 

Ежемесечен констативен протокол; фактура № 2279 от 24.03.2014г.; 
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месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане за месец февруари 2014г.; фактура № 2280 от 24.03.2014г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане за месец февруари 2014г.; фактура № 2278 от 24.03.2014; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане за месец февруари 2014г.; месечен акт за установяване на 

задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по договор с Община Видин от 

18.06.2009г. и определяне сумата за заплащане за месец февруари 2014г.; 

Уведомление за неизпълнение на задължения до „Титан-АС“ ЕООД; 

Ежемесечен констативен протокол; фактура № 2267 от 14.03.2014г.; 

месечен акт за установяване на задълженията на „Титан-АС“ ЕООД по 

договор с Община Видин от 18.06.2009г. и определяне сумата за 

заплащане за месец януари 2014г.; Ежемесечен констативен протокол; 

Уведомление за неизпълнение на задължения до „Титан-АС“ ЕООД; 

Решение № 4 взето с протокол № 2/31.01.2018г. на Общински съвет 

Видин; Бюджет – 2018г. – първоначален план - местни дейности; Решение 

№ 2 взето с протокол № 1/01.02.2017г.; Бюджет – 2017г. – първоначален 

план - местни дейности; Решение № 9 взето с протокол № 1/29.01..2016г.; 

Бюджет – 2016г. – първоначален план - местни дейности; Решение № 39 

взето с протокол № 4/02.04.2015г.; Решение № 151 взето с протокол № 

12/23.12.2014г.; План-сметка за необходимите разходи за извършване на 

дейностите, свързани с ТБО в община Видин през 2015г.; Бюджет – 2016г. 

– първоначален план – общо за община; Бюджет – 2016г. – първоначален 

план – за делегирани от държавата дейности; Бюджет – 2016г. – 

първоначален план - местни дейности; Бюджет – 2016г. – първоначален 

план – общо за община; Бюджет – 2016г. – първоначален план – за 

делегирани от държавата дейности; Бюджет – 2016г. – първоначален план 

– дофинасиране на държавни дейности с общински приходи; Списък на 

лицата, имащи право на транспортни разходи през 2016г.; Месечно 

разпределение на разходите за заплати; Справка за разпределение на 

средствата от преходния остатък от 2015г.; План-сметка на общински дълг 

за 2016г.; Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 

2016г. по приходи; Първоначален бюджет на община Видин за 2016г.; 

План-график за обслужване на просрочените задължения за 2016г.; Макет 

за актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018г.; 

Второстепенни разпоредители с бюджет; Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и 

Структурните фондове към Националния фонд; Индикативен годишен 

разчет за сметките на други средства от Европейския съюз /ДЕС/; 
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Индикативен годишен разчет за сметките по други международни 

програми /ДМП/; Поименен списък за капиталовите разходи в Община 

Видин за 2016г.; Протокол от обществено обсъждане на проекта на 

бюджета на община Видин за 2016г. с дата 30.11.2015г.; Справка – 

декларация за освобождаване от ТБО с дата 30.01.2020г. и общо такси за 

услуги: сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа и поддържане чистотата на територията за обществено 

ползване. 

           Гл.ю.к.Д.: Моля да ми бъде предоставен препис от протокола на 

предоставения имейл. 

           Адвокат И.: Моля да ми бъде предоставен препис от протокола на 

имейла, който предоставям: ivanoff 73@abv.bg 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.02.2020г. в 14.15 часа, за 

която дата страните уведомени, както следва: жалбоподателят - М.П.О., 

уведомена в днешното съдебно заседание лично и чрез адвокат И., 

ответната страна - Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община 

Видин, уведомен чрез гл.ю.к. Д. в днешното съдебно заседание. Да се 

предостави препис от протокола на предоставените имейли на страните 

след изготвянето му. 

Протоколът написан в 14.45 часа в съдебно заседание.  

 

 

Административен съдия: 

 

                                   Секретар:  
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