
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
  

Административен съд - Перник  се произнесе с решение по 
делото „ТАКСА СМЕТ ПЕРНИК 2016 г.“ 

 
  

На 13 април 2016 г., Административен съд – Перник се произнесе с решение 
по административно дело №35 по описа на съда за 2016 г., образувано по жалба на 
граждани и юридически лица против Решение №28 от 30.11.2015 г. по Протокол 
№3 от 30.11.2015 г., с което е приета и одобрена План-сметката за 2016 година за 
дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения 
на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване и е определена такса битови отпадъци за 2016 г. за жилищни и вилни 
имоти на граждани, както и жилищни имоти на предприятията във всички 
населени места на територията на Община Перник, повторно прието с Решение 
№36 от 16.12.2015 г. по Протокол №4 от 16.12.2015 г. на Общински съвет – 
Перник. 

 
Решението по делото гласи: 
 
ОТМЕНЯ изцяло решение №28, по протокол №3 от 30.11.2015 г. на 

Общински съвет Перник, с което е приета и одобрена план-сметката за 2016 г. и е 
определен размера на такса за битови отпадъци за 2016 г. за жилищни и вилни 
имоти на граждани, както и на нежилищните имоти на предприятия и граждани 
за 2016 г. във всички населени места на територията на Община Перник, което е 
повторно прието с решение №36 от 16.12.2015 г. по протокол №4 от 16.12.2015 г.  
на Общински съвет Перник. 

 
Административният акт е отменен поради приемането му в нарушение на 

изискванията за форма, при съществено нарушение на административно-
производствените правила и при противоречие с материалноправните 
разпоредби, а последвалото го решение е квалифицирано от съда като 
немотивирано и неотговарящо на изискванията за форма. 

Решението на Административен съд – Перник не е окончателно и подлежи 
на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република 
България  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Решението е публикувано на интернет страницата на Административен 
съд – Перник.    

http://www.adminsadpernik.org/web_update/0061d816/03540116.htm  
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