ПРОТОКОЛ
гр. Видин,13.05.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на тринадесети май,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 60 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ ДОНЧЕВА
На именното повикване в 14.00 часа се явиха:
За жалбоподателя – Е.А.Е. ***, действащ със съгласието на А.Н.Ц.
– майка и законен представител, редовно призовани, се явява адвокат К.Т.,
с пълномощно от по-рано.
За ответната по делото страна – Началник отдел „Местни данъци и
такси” при Община Видин, редовно призован, се явява ст.ю.к.И. Д.а, с
пълномощно от днес – и от кмета на община Видин, и от началник отдел
„МДТ“.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат Т.: Моля да дадете ход на делото. Не възразяваме, че не е
изтекъл дадения 14-дневен срок за представяне на становище по
доказателствата.
Ст.ю.к.Д.: Моля да се даде ход на делото. Не възразявам, че не е
изтекъл дадения 14-дневен срок за представяне на становище по
доказателствата.
Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.
В Административен съд-Видин е постъпила жалба от процесуалния
представител на Е.А.Е. ***, действащ със съгласието на А.Н.Ц. – майка и
законен представител против Решение № МД-02-348/1/ от 12.02.2020г. на
Началник отдел „МДТ” при Община Видин, с което е потвърден Акт за
установяване на задължение № 1-0720 от 18.12.2015г. на гл.специалист
„Ревизии“ в отдел „МДТ“.
Адвокат Т.: Поддържам жалбата, като основателна. Моля така
издадения акт да бъде отхвърлен като неоснователен и неправилно
издаден. Моля да приемете приложените с жалбата писмени
доказателства, не възразявам да се приеме и административната преписка.
Ст.ю.к.Д.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме представената

административна преписка. Представям и моля да приемете следните
писмени доказателства, а именно: удостоверение за промяна на настоящ
адрес на жалбоподателя Е.Е.; удостоверение за промяна на настоящ адрес
на майката А.Н.Ц.; декларация с вх.№ 35 от 15.03.2010г. по чл.14 от ЗМДТ
и към нея пълномощно от А.Ц., издадено на П. В.Т. ***; нотариален акт за
недвижим имот от 2010г.; справка от „МДТ“ за изплатените суми по
партидата на имота, от които се виждат платежните нареждания на ЧСИ В.
Т., които жалбоподателя е искал и справка за задълженията на Е.А. ***, от
която се вижда, че дължи само такса битови отпадъци за процесния период
2010 - 2015г. Решението, което се атакува от 2015г., е частично изпълнено,
като е заплатен данък недвижими имоти и дължими остават такса битови
отпадъци и лихвите върху тях. Изплатено е с платежно нареждане на
03.02.2016г., а акта е издаден 2015г., дефакто доста след влизане в сила.
Адвокат Т.: Не възразявам да се приемат представените
доказателства от ответника. Моля да задължите същият да представи
известието, с което е връчено атакуваното решение от 12.02.2020г., както
и доказателства, че имота на моите доверители се намира в границите на
населено място, че се извършвала дейност сметоизвозване и
сметосъбиране за процесния период.
Ст.ю.к.Д.: Ще представя поисканите доказателства, както и ще
представя извлеченията от решенията на ОбС –Видин за процесния
период, касаещи промилите относно такса битови отпадъци на процесния
недвижим имот. Ще представя и извлечение за задължението на
жалбоподателя към датата на подаване на жалбата.
Адвокат Т.: Моля също така да ми дадете възможност да представя
и други доказателства дали доверителя ми е уведомил община Видин, че
през 2011г. е възникнал пожар в сградата негова собственост и че същата
не е била ползвана по предназначение. Други доказателства няма да соча и
нямам доказателствени искания на този етап.
Съдът намира, че следва да приеме приложените писмени
доказателства, административна преписка, както и представените от
процесуалния представител на ответника писмени доказателства в
днешното съдебно заседание, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА Решение № МД-02-348/1/ от 12.02.2020г. на Началник
отдел „МДТ” при Община Видин, л.7 –л.8; Възражение № МД 02-348 от
03.02.2020г. от Е.А.Е. ***, със съгласието на А.Н.Ц. – майка и законен
представител до отдел „МДТ“, л.9 –л.11 по делото; Постановление /за
възлагане на недвижим имот/ от 25.08.2015г. на ЧСИ –Виолета Томова,
л.12 – л.13 по делото; Покана за доброволна изпълнение изх.№
2217/24.01.2020г. на ЧСИ – С. Н. до Е.А.Е. ***, със съгласието на А.Н.Ц. –
майка и законен представител, л.14 по делото; Удостоверение за променен
адрес изх.№ АО 01АУ-19-1 от 20.02.2020г., издадено на А.Н.Ц., л.15 по

делото.
ПРИЕМА административната преписка, както следва: Акт за
установяване на задължение по декларация № 1-0720 от 18.12.2015г. на
гл.специалист „Ревизии“ в отдел „МДТ“, л.26-л.27 по делото; известие за
доставяне от 28.12.2015г., л.28 по делото; Възражение № МД 02-348 от
03.02.2020г. от Е.А.Е. ***, със съгласието на А.Н.Ц. – майка и законен
представител до отдел „МДТ“, ведно с постановление /за възлагане на
недвижим имот/ от 25.08.2015г. на ЧСИ –Виолета Томова и покана за
доброволна изпълнение изх.№ 2217/24.01.2020г. на ЧСИ – С.Н. л.29 –л.32
по делото; Решение № МД-02-348/1/ от 12.02.2020г. на Началник отдел
„МДТ” при Община Видин, л.32 по делото; Глава втора“Местни такси“,
Раздел I от Наредба на общински съвет – Видин за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги,л.33-л.34 по делото;
Справка за неплатени задължения за период от 01.01.2010г. до 31.12.2015г.
на Е.А.Е., л.35 по делото.
ПРИЕМА Удостоверение за промени на настоящ адрес изх.№
АД01АУ-30-2 от 11.05.2020г., издадено на Е.А.Е.; Удостоверение за
промени на настоящ адрес изх.№ АД01АУ-30-2 от 11.05.2020г., издадено
на А. Н. Ц.; декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху
недвижимите имоти с вх.№ 535/15.03.2010г. от Е.А.Е. – общо 8 листа;
пълномощно от А. Н. Ц., издадено на П. В. Т. ***; Нотариален акт за
дарение на недвижим имот Акт № 133, том I, рег.№ 2179, дело № 65 от
2010г.; опис на платежни документи по код вид плащане от 01.01.2016г. до
13.05.2020г.; справка за неплатени задължения на Е.А.Е. от 12.05.2020г.
ПРИЛАГА молба вх.№ 690/19.03.2020г. от адвокат Т., ведно с
вносна бележка за внесена ДТ, л.20 – л.21 по делото; писмо вх.№
816/30.04.2020г. на Началник отдел „МДТ“ – Видин, л.25 по делото.
ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи поисканите от
жалбоподателя писмени доказателства най-късно в следващото съдебно
заседание.
ДАВА възможност на жалбоподателя да представи поисканите от
него доказателства, както и да вземе становище по доказателствата, които
ще представи ответната страна най-късно в следващото съдебно заседание.
ДАВА възможност на страните да сочат и други доказателства.
ОТЛАГА и насрочва делото за 10.06.2020г от 14.15 часа, за която
дата: жалбоподателя – „Е.А.Е. ***, действащ със съгласието на А.Н.Ц. –
майка и законен представител, уведомени в днешното съдебно заседание,
чрез адвокат К.Т. и ответната по делото страна – Началник отдел „Местни
данъци и такси” при Община Видин, уведомен в днешното съдебно
заседание, чрез процесуалния си представител - ст.ю.к.Д..
Протоколът написан в 14.30 часа в съдебно заседание.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

