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Върховен Административен Съд(ВАС) постанови, без право на обжалване, че Такса
Смет - Благоевград е незаконна. Решението беше обявено вчера.

На заседание от 21.01.2013 върховните съдии са отхвърлили жалбата на Общински
съвет - Благоевград, с която се иска отмяна на решението на Административен съд Благоевград от 11.10.2012г. Общинския съвет оспори неуспешно решението на
административните съдии в Благоевград, които постановиха, че местната Такса Смет е
незаконна. До съдебното дело в Благоевград се стигна след жалба на председателя на
СПРАВЕДЛИВОСТ в града г-н Любен Георгиев.

В своето решение Административен съд Благоевград изтъква, че "Неспазването на пос
очената разпоредба – чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), като част от
процедурата по
приемане на подзаконов нормативен акт е съществено нарушение по см. на чл. 146,
т. 3 от Административно процесуалния кодекс за отмяната му, доколкото е гаранция за
защита на правата и
интересите на заинтересованите лица в производството по приемане на акта." Освен
това, Административен съд Благоевград е намерил, че при приемането на наредбата за
такса смет, Общински съвет - Благоевград не е изпълнил собствените си нормативни
разпоредби. Виж решението на Административен съд Благоевград
тук
.
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ВАС потвърждава решението на съдиите в Благоевград. "Първоинстанционният съд
правилно е преценил, че оспорвания подзаконов административен акт - т.1.4 към раздел
I на Приложение №1 на Тарифа за определяне на такса за битови отпадъци, е
незаконосъобразен. В хода съдебната проверка е било установено, че органът не е
спазил срока по чл.26, ал.2 от ЗНА, предоставящ най-малко 14-дневен срок за
предложения и становища по публикувания проект. Подобно нарушение представлява
самостоятелно основание за отмяна на акта като незаконосъобразен." Виж решението
на ВАС
тук .

През последните години Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ атакува в съда
различни режими на незаконни такси и други финансови задължения за българските
граждани и бизнеса, като: таксите за регистрация на фирми, четирипроцентовата такса
за съдебни дела с материален интерес, различните видове местни такси (в това число
такса „смет”, такси за издаване на строителни разрешения и за заверка на
инвестиционни проекти, такси за административни услуги и технически такси), таксите
за издаване на български лични документи и др.

Нашата оценка е, че в момента в България почти липсват законно определени такси и
като правило същите се определят произволно, без да се спазва законния принцип за
разходооправданост и икономическа обоснованост на таксите. Този общ порок на
централните и местни такси в България генерира административен произвол,
неефикасна и раздута администрация, в крайна сметка нарушава правата на
гражданите и има сериозен негативен и възпиращ ефект върху бизнеса и
икономическата активност на гражданите.
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