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До месец състав на Административния съд ще се произнесе по делото срещу най-новата такса смет в община Разград.
То бе образувано по жалба на председателя на Центъра на НПО Георги Милков , а към иска му се присъединиха фирмите
„Агроспектър 2000“, ЕТ„Антон Пеев“, „Антора“, „Абак 2000“, „Христов и сие“, както и гражданите Даниeла Христова,
Марийка Димитрова, Минка Христова и Стефан Кавръков.

Претенциите им са за пет населени места – Разград,
Гецово, Мортагоново, Стражец и Дряновец.
Заедно те оспориха решение на общинския съвет в
Разград от 27 декември 2012 година, с което такса смет
бе увеличена на 2.9 промила. Тогава съветниците
приеха, че налогът ще продължи да се определя според
данъчната оценка на имота, а не на база генерирани
отпадъци, както разпореди съдът.
В понеделник вещото лице по назначената
съдебно-техническа експертиза инж. Таня Диманова бе
категорична, както и при предходното аналогично дело ,
че няма пречка таксата да се смята според обема на
изхвърления боклук. Оспори и основния аргумент, с
който община Разград отказа да ползва този метод на
изчисление – разходите, които ще й коства. Според
Диманова за това не са нужни допълнителни
капиталовложения.
При проверката на документите експертката забелязала,
че приходите от такса смет се разходват за
несвойствени дейности - зимно поддържане на пътища, почистване на речни корита, разриване на торища, събиране на
строителни отпадъци и дори за закупуване на автомобилна техника за 90 000 лева на „Паркстрой“.
„Такса смет е несправедлива за населението , приета е в противоречие с материалния закон и при нарушения на
процесуалните правила и без да са посочени мотиви за това“, заявиха при пледоариите си представителите на ищците
по делото.
Съдът да не кредитира заключението на вещото лице и да отхвърли искането за отмяна на
решение на общинския съвет в Разград от 27 декември 2012 година, пледира адвокатът на ответниците.
След като изслуша страните в процеса, съдия Марин Маринов обяви, че ще се произнесе в законовия едномесечен срок.
На 17 декември миналата година състав на Върховен административен съд потвърди решението на разградските съдии и
прие, че размерът на таксата следва да се изчислява на база генерирани отпадъци, а не пропорционално на данъчната
оценка на имота.
Процесът тук бе заведен от фирмата на предприемача Божинел Христов „Агроспектър 2000“ и Георги Милков , които са
сред ищците и в настоящия процес.
Експертиза доказа, че няма пречка в общината да се спазва първата възможност, предвидена в закона - таксата за
имотите, които не са в етажна собственост, да се определи според отпадъка. Съдът прие, че тази част от решението на
ОбС-Разград, в която е посочена системата за изчисление на таксата, следва да бъде отменена. Това автоматично
обезсили и решението от 2011 година, с което тя бе вдигната от 2 на 2.7 промила.
Независимо от това в края на 2012 година съветниците приеха ново увеличение и то отново върху данъчната оценка на
имотите. Така се стигна до ново съдебно оспорване.
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