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Наредбата за общинските такси във Велико Търново
отива на съд
Тодор Тодоров: „Категорично ще намаля размера на местните данъци и такси. Те
ще са законосъобразни, целесъобразни и справедливи, ако бъда избран за кмет”
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ще бъда атакувана в съда следващата седмица.
Това обяви в старата столица вчера адвокат Иван Груйкин, председател на Гражданска
инициатива „Справедливост”.
Той участва в кръгла маса на тема „Противозаконни практики при определянето на местните
такси” по инициатива на кандидатите за общински съветници от „Гражданска платформа за
Велико Търново”.
В дискусията активно се включи и кандидатът за кмет Тодор Тодоров, когото организаторите
на проявата подкрепят в изборната кампания.
Адвокат Груйкин бе категоричен, че във Велико Търново почти всички такси, които са
регламентирани в местната наредба, са незаконни. Това е така заради противоречието с
принципа на разходооправданост на таксите. Т.е. всяка от тях трябва да съответства на
материално-техническите и административни разходи за извършване на съответната услуга.
„Винаги, когато има такса, има някаква услуга, нещо, което гражданите получават, и цената,
която се плаща за тази услуга, трябва предварително да бъде изчислена в двата й
компонента – материално-технически и административни разходи. Ако това не е направено
при определянето й, то тя е незаконна. За съжаление, никоя общинска администрация не
прави едно предварително ценообразуване и подробна икономическа обосновка, така както
изисква чл. 7 от Закона за местните данъци и такси. Всички такси и в София, и във Велико
Търново са в много голяма степен произволно определени, в зависимост от нуждите на
съответната администрация. Налице е една дългогодишна управленска инерция”, обясни
Иван Груйкин. Той даде за пример такса смет, която засяга всички граждани. Тя би трябвало
да се определя според количеството битови отпадъци, незаконно е да се формира на базата
на данъчната оценка или пазарната стойност, както е при фирмите, подчерта председателят
на Гражданска инициатива „Справедливост”. Според него незаконни във Велико Търново са
още таксите за издаване на строителни разрешения, за детските градини, за ползването на
тротоари, тържища, пазари и т.н.
Делото за законността на общинските такси може да продължи около половин година. Ако
бъде потвърдена незаконността на такса смет, например гражданите имат възможност да
изискват обезщетения за причинените им вреди, т.е. надвзетите им суми да бъдат върнати.
Това може да стане чрез индивидуални или колективни искове от името на цяла засегната
група граждани, обясни адвокат Груйкин.
„ТАЗИ ТЕМА Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТЕМАТА ЗА БЮДЖЕТА, КОЯТО РАЗВИХ ПРЕД
ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО”, каза кандидатът за кмет Тодор Тодоров. Той
посочи, че именно в бюджета се крият много проблеми и техните отговори.
„Категорично призовавам всички останали кандидати за кметове да изкажат своето мнение
за това доколко са законосъобразни местните такси в община Велико Търново. Подкрепям
безрезервно намерението наредбата за размера им да се атакува в съда. Поемам

ангажимент, ако бъда избран за кмет, да намаля размера на местните данъци и такси и да
направя така, че те да са законосъобразни, целесъобразни и справедливи. Това е един от
основните акценти в управленската програма на коалиция „Промяна за Велико Търново”,
каза още Тодоров. Той допълни, че темата е много ясен показател за случващото се в
старата столица. Месец след като наредбата бъде внесена в съда, общината на практика ще
има нов кмет. Неговата реакция спрямо този съдебен акт ще е показателна. Ако кметът го
обжалва, това ще означава, че той не иска да промени методиката за определянето на
таксите, каза още Тодор Тодоров.
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