
П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 24.02.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Видин, в публично съдебно 

заседание на двадесет и четвърти февруари, две хиляди и двадесета 

година, в състав: 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Биляна ПАНТАЛЕЕВА 

2. Росица СЛАВЧЕВА 

при участието на секретаря    М. Иванова …………………………...……. 

и прокурора  Кирил Кирилов....……….…….….. сложи за разглеждане 

Адм.дело № 382 по  описа  за  2019 г. ........................................................ 

докладвано от СЪДИЯ  Антония  ГЕНАДИЕВА ..................................... 

На именното повикване на второ четене в 12,30  часа се явиха:  
За оспорващия –  зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - 

Видин, редовно призовани, се явява прокурор Кирил Кирилов.  

Ответникът по оспорването – Общински съвет - Кула, редовно 

призовани, представител не се явява.   

За Окръжна прокуратура – Видин, се явява прокурор Кирил 

Кирилов. 

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО 

Прокурор Кирилов: Да се даде ход на делото.   

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и 

поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, Съдът  

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА. 

Делото е образувано по протест на Зам. окръжен прокурор в 

Окръжна прокуратура Видин, с който се оспорват разпоредбите на 

чл.58,ал.4 и ал.5 от Наредбата за определяне на местните данъци на 

територията на община Кула, както и цялата наредба.  

Във връзка с императивните изисквания на АПК, раздел ІІІ, гл.Х, 

Съдът е съобщил оспорването по реда на чл.181, ал.1 и 2 във вр.с чл.188 от 

АПК чрез обявление в ДВ бр. 6/21.01.2020г., чрез поставяне на копие от 

него на определеното място в Административен съд - Видин и го 

публикува на интернет страницата на Административен съд - Видин. Няма 

присъединили се лица към оспорването, нито встъпили като страни при 

условията на чл.189,ал.2 от АПК. 

Прокурор Кирилов: Моля да приемете представената 

административна преписка от административния орган. 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените 

доказателства по делото, за което 

    ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЕМА административна преписка, съдържаща копие от следните 



документи: Протокол №4/30.01.2008 г.  от проведено Заседание на ОбС – 

Кула – лист 11; решение №327/28.01.2019 г. на ОбС – Кула – лист 16; 

Решение №118/25.10.2016 г. на ОбС - Кула, относно изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на 

територията на община Кула – лист 19;  Решение №537/27.01.2015 г. на 

ОбС - Кула, относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

на местните данъци на територията на община Кула – лист 21;  Решение 

№370/19.12.2013 г. на ОбС - Кула, относно изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община 

Кула – лист 24;  Решение №355/27.01.2011г. на ОбС - Кула, относно 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци 

на територията на община Кула – лист 25;  Решение №232/29.12.2009 г. на 

ОбС - Кула, относно изменение на Наредбата за определяне на местните 

данъци на територията на община Кула – лист 28; Решение 

№137/29.01.2009 г. на ОбС - Кула, относно изменение на Наредбата за 

определяне на местните данъци на територията на община Кула – лист 30; 

Протокол №5/05.02.2008  г.  от проведено Заседание на ОбС – Кула – лист 

31;     Решение №24/15.02.2008 г. на ОбС – Кула – лист 39; Докладна 

записка от Марко Петров – Кмет на Община Кула с предложение  за 

приемане на нова Наредба за определяне на местните данъци на 

територията на община Кула – лист 40; Проект на Наредба за определяне 

на местните данъци на територията на община Кула – лист 41; Докладна 

записка от Марко Петров – Кмет на Община Кула относно определяне 

такса битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси за 2008 г. в 

населените места на община Кула – лист 61; план – сметка за 

необходимите средства за сметосъбиране, сметоизвозване, чистота на 

териториите за обществено ползване и обезвреждане на отпадъци в депа за 

2008 г.  -  лист 63; справка за реално изразходваните средства за третиране 

на битови отпадъци през 2007 г. в община Кула – лист 64; таблици за броя 

на извозените съдове за ТБО през 2007 г. в Община Кула и извозените от 

ГКПП „Вр. Чука“ контейнери през 2007 г. – лист 65; справка за събираните 

суми по видове данъци по ЗМДТ от Община Кула към 31.12.2007 г.  – лист 

66; Решение №14, прието на заседание на ОбС – гр. Кула на 30.01.2008 г. – 

лист 67; Решение №13, прието на заседание на ОбС – гр. Кула на 

30.01.2008 г. – лист 68; Наредба за определяне на местните данъци на 

територията на община Кула, (изм. с Решение №118/25.10.2016 г. та ОбК – 

Кула) – лист 69 – л.91. 

Прокурор Кирилов: Нямам други искания. Няма да соча други 

доказателства. Моля за ход на делото по същество. 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

Прокурор Кирилов: Моля да уважите протеста, като основателен с 

оглед изложените в него мотиви за незаконосъобрзаност на оспорените 

разпоредби на чл.58, ал.4 и ал.5 от Наредбата за определяне на местните 

данъци на територията на община Кула, както и срещу цялата Наредба.   



С протеста на ОП – Видин са оспорени разпоредбите на чл.58, ал.4 и 

ал.5, като противоречащи на материалния закон, както и цялата Наредба 

поради съществено нарушение на административно-производствените 

правила – чл. 8 от ЗНА. Няма решение за отмяна на Наредбата, 

респективно няма и основание за прекратяване на производството по 

делото. 

  Моля да бъдат възстановени направените разноски в размер на 20 

лева, които са направени от Окръжна Прокуратура - Видин по публикуване 

на оспорването в Държавен вестник. Същите са на основание чл.188, във 

вр. с чл. 181, ал.1 от АПК. 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с 

решение в законния срок. 

Протоколът написан в 12,45 часа в съдебно заседание.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

СЕКРЕТАР:        

 

 

         

 
 
 


