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ТРЕТИ СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОСТОЯНЕН ЗАСЕДАТЕЛЕН СЪСТАВ 

 

                                                                           

        

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 66 

 

гр. София, 16.02.2017 г. 

 

 

 

 

Комисия за защита от дискриминация на Република България – Трети 

специализиран постоянен заседателен състав, състоящ се от следните членове на 

Комисията:   

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  И.С., 

     ЧЛЕНОВЕ:              А.М., 

                                                                                         С.А., 

                                                                                                 

изслуша доклада на А.М. - докладчик по преписка № 266/2015 г. по описа на Комисията за 

защита от дискриминация. 

Производството по преписка № 266/2015 г. пред Комисията за защита от 

дискриминация по реда на чл. 50, т. 1 е образувано с Разпореждане № 602 от 30.06.2015 г. 

на председателя на КЗД по жалба с вх. № 44-00-2554/25.06.2015 г., подадена от Н.П.С..  

Предвид оплакванията за дискриминация по признак „лично положение“, 

посочени в Разпореждане № 602 от 30.06.2015 г., образуваната преписка № 266/2015 г. е 

разпределена за разглеждане на Трети специализиран постоянен заседателен състав. 

След като разгледа жалбата, подадена от Н.П.С., и събраните писмени 

доказателства, настоящият състав счита, че жалбата отговаря на изискванията на чл. 51 и 

чл. 52 от ЗЗДискр. и съставлява годно основание за образуване на производството, а 

относно обстоятелствата от обективната действителност, имащи отношение към случая, 

приема следното: 

Жалбоподателката притежава наследствена къща в гр. К***, която е необитаема. 

Поради тази причина Н.С. не ползва услугите на общината във връзка със събирането, 

извозването и обезвреждането на битови отпадъци. Обстоятелството, че къщата е 

необитаема, се удостоверява ежегодно от жалбоподателката чрез подаване на декларация 

до Община К***. Н.С. твърди, че органите на местното самоуправление и местната 

администрация са определили такса за битовите отпадъци на живеещите в Община К*** в 

размер на 1/1000 от данъчната оценка на имота, а за тези, които имат имоти в тази община, 

но не живеят в тях, таксата е в размер на 4/1000 от данъчната оценка на съответния имот. 

Жалбоподателката счита тази разлика в третирането за форма на дискриминация и желае 

Комисията за защита от дискриминация да реализира своите правомощия. 

Кметът на Община К*** счита подадената жалба за неоснователна. Заявява, че 

таксата за битови отпадъци е определена по един и същ начин за всички граждани, 

притежаващи имоти на територията на Община К***. Посочва, че въпросната такса се 
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заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 

съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места. Допълва, че в компетентността на общинския 

съвет попада определянето на размера на общинските такси. Решението за това се взима въз 

основа на анализ на разходите за извършване на дейността. Кметът на Община К*** цитира 

и различни разпоредби от ЗМДТ и ЗМСМА. В становището също така е подробно описан 

имотът – собственост на жалбоподателката, вкл. неговата разгърната застроена площ и 

неговата данъчна оценка. 

Председателят на Общински съвет – К*** счита подадената жалба за 

неоснователна. Описва имота на жалбоподателката, задълженията й към общината, както и 

започнатата процедура за принудително събиране на вземанията. Посочва, че за 2012 г. и 

2013 г. Н.С.не е подавала декларации за освобождаване от такса за битови отпадъци, 

поради което таксата е начислявана в пълен размер. В становището са описани също така 

компетенциите на общинския съвет, както и целта и начинът за определяне на размера на 

таксата за битови отпадъци. Допълнено е, че размерът на таксата не е бил повишаван за 

2015 г. Подчертано е, че съгласно Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община К*** не се събира такса за 

сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през цялата година и 

когато услугата не се предоставя от общината и задълженото лице е подало декларация за 

това в общинската администрация до края на предходната година с дадено изрично 

съгласие за извършване на проверки от администрацията.  

Областният управител на Област Пловдив посочва, че в резултат на упражнения 

административен контрол е установено, че решението на Общински съвет – К*** за 

определяне на размера на таксата за битови отпадъци отговаря на материалноправните и 

процесуалноправните изисквания за законосъобразност. Областният управител цитира 

редица разпоредби от КРБ, АПК, ЗМДТ и ЗМСМА, като също така се позовава и на 

примери от съдебната практика. 

В хода на производството са конституирани следните страни: 

- Н.П.С., в качеството на жалбоподател; 

- Община К***, представлявана от кмета А.К., в качеството на ответна страна; 

- А.К. – кмет на Община К***, в качеството на ответна страна; 

- Общински съвет - К***, представляван от председателя А.Х., в качеството на 

ответна страна. 

В рамките на откритото заседание от 28.11.2016 г. съставът е счел, че преписката 

е изяснена от фактическа и правна страна, обявил я е за решаване и е предоставил 

възможност на страните да изразят своите заключителни становища по съществото на 

спора. 

С оглед установената фактическа обстановка настоящият състав счита, че за 

постановяването на законосъобразно и правилно решение трябва да се има предвид 

следното: 

В приложеното по преписката писмо с изх. № 13-00-349/ 03.06.2015 г. по описа 

на Община К*** кметът на общината е посочил, че жалбоподателката дължи такса за 

битови отпадъци за 2015 г. в размер на 44 лв. и 99 ст., което представлява 4/1000 от 

данъчната оценка на имота. Във връзка с така определения размер на таксата кметът се е 

позовал на чл. 15 и чл. 18б от Наредбата за определянето и администратирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община К*** (НОАМТЦУ), както и на 

Решение № 191 на Общински съвет – К***, взето по Протокол № 21/ 17.12.2013 г. С 

цитираното решение общинският съвет е определил размерът на таксата за битови 

отпадъци, както следва: 1) за собственици на жилищни и нежилищни имоти с данъчна 

оценка до 2520 лв. – 20/1000 от данъчната оценка на имота, който размер се формира по 

следния начин: 16/1000 – за сметосъбиране и сметоизвозване, 3/1000 – за депониране и 

1/1000 – за поддържане чистотата на територии за обществено ползване; 2) за 
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собственици на жилищни и нежилищни имоти с данъчна оценка от 2521 лв. до 4500 лв. – 

13/1000 от данъчната оценка на имота, който размер се формира по следния начин: 9/1000 – 

за сметосъбиране и сметоизвозване, 3/1000 – за депониране и 1/1000 – за поддържане 

чистотата на територии за обществено ползване; 3) за собственици на жилищни и 

нежилищни имоти с данъчна оценка от 4501 лв. до 7500 лв. – 10/1000 от данъчната оценка 

на имота, който размер се формира по следния начин: 6/1000 – за сметосъбиране и 

сметоизвозване, 3/1000 – за депониране и 1/1000 – за поддържане чистотата на 

територии за обществено ползване; 4) за собственици на жилищни и нежилищни имоти с 

данъчна оценка над 7501 лв. – 7/1000 от данъчната оценка на имота, който размер се 

формира по следния начин: 3/1000 – за сметосъбиране и сметоизвозване, 3/1000 – за 

депониране и 1/1000 – за поддържане чистотата на територии за обществено ползване; 

5) за собственици, подали декларации по чл. 18б от НОАМТЦУ, т.е. декларации, които 

удостоверяват, че имотите са необитаеми – 4/1000 от данъчната оценка на имота, 

която такса се събира единствено за поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване.  

Съгласно чл. 62, изр. първо от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се заплаща за 

услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на 

битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места. Съгласно второто изречение на цитирания член размерът на 

таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота 

на териториите за обществено ползване. Аналогично е съдържанието и на чл. 15 от 

НОАМТЦУ. В разглеждания от Комисията за защита от дискриминация случай Общински 

съвет – К*** е определил, че физическите и юридическите лица, които са подали 

декларации по чл. 18б от НОАМТЦУ (т.е. декларирали са, че имотът няма да се ползва през 

съответната година), следва да заплатят четири пъти по-висока по размер такса за една и 

съща услуга по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

сравнение с всички останали лица, които не са подали такива декларации. Тук следва да се 

има предвид, че такива декларации могат да подадат физически (и юридически) лица – 

собственици и/или ползватели на имоти в Община К***, които не ги използват в 

съответния период. Собствениците и ползвателите на имоти на територията на Община 

К***, които ги използват в съответния период, не биха могли да подадат такива 

декларации. Ето защо следва да се приеме, че привидно неутралното решение на Общински 

съвет – К*** да определи различна по размер такса за услугата по поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване в зависимост от това дали лицето е подало или не е 

подало декларация по чл. 18б от НОАМТЦУ поставя в по-неблагоприятно положение 

собствениците и ползвателите на имоти в Община К***, които не ги използват, в сравнение 

със собствениците и ползвателите на имоти на територията на Община К***, които ги 

използват. Без значение в настоящия случай е обстоятелството дали някои от 

собствениците и ползвателите на имоти в Община К***, които не живеят в тях, са или не са 

подали декларации по чл. 18б от НОАМТЦУ1. Изборът на лицето – собственик или 

ползвател на даден имот, да го използва или не в рамките на определен период, е израз на 

конкретно ограничено или неограничено вещно право, с което разполага съответното лице. 

Доколкото вещните права са абсолютни по своята същност и защитават материалните 

притежания на правните субекти, то изборът на съответното физическо лице да не си служи 

                                                 
1 вж. mutatis mutandis мотивите към решенията на Съда на ЕО (сега Съд на ЕС) по дела С-127/92, С-237/94, С-

1/95, С-167/97, С-317/93, С-50/96, С-411/96, С-333/97, С-537/97, С-123/10, С-415/10, в които е формулирано 

принципното разбиране, че в производствата за защита от дискриминация е необходимо да се установи 

единствено, че съответната привидно неутрална разпоредба или практика засяга или би могла да засегне по-

голям брой от членовете на обществена група, дефинирана въз основа на някой от защитните признаци, в 

сравнение с членовете на друга обществена група, за да се приеме, че е налице prima facie непряка 

дискриминация 
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в определен период със собствения му недвижим имот, находящ се на територията на 

дадена община, респ. с имота, чиито ползвател е, безспорно представлява същностна за 

личността характеристика, която го разграничава от физическите лица, които са 

собственици и/или ползватели на имоти на територията на същата община, но които са 

предпочели да ги използват в рамките на съответния период. Ето защо следва да се приеме, 

че неизползването на имот от страна на негов собственик или ползвател е характеристика, 

която попада в обхвата на признака „лично положение“. Следователно Решение № 191 на 

Общински съвет – К*** по Протокол № 21/ 17.12.2013 г. представлява форма на prima facie 

непряка дискриминация на основата на признака „лично положение“. Съгласно правилото 

на чл. 9 от ЗЗДискр. в тежест на ответните страни е да докажат, че установеното неравно 

третиране е обективно оправдано. Ответниците в настоящото производство не представиха 

аргументи, а още по-малко доказателства, от които да се установи, че посредством 

конкретната мярка, а именно – въвеждането на различен размер на таксата за извършване 

на услугите по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, е 

преследвана определена законна цел. Такива аргументи и доказателства не бяха 

представени и във връзка с хипотетичната пропорционалност на предприетата мярка – дали 

е в състояние да постигне определена законна цел и дали не надхвърля необходимото за 

нейното постигане. В това отношение ответните страни се ограничиха до твърдението, че 

съгласно ЗМСМА общинският съвет е компетентен да определи размерите на таксите за 

битови отпадъци. Следователно трябва да се приеме, че Решение № 191/ 2013 г. на 

Общински съвет – К*** в частта, в която е определена такса за услугите по поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване по отношение на лицата, подали 

декларации по чл. 18б от НОАМТЦУ, в размер на 4/1000 от данъчната оценка на имота (т. 

IV.1.4. от решението), в сравнение с таксата за съответната услуга, заплащана от лицата, 

които не са подали такива декларации, и която е в размер на 1/1000 от данъчната оценка на 

съответния имот, представлява форма на непряка дискриминация по признак „лично 

положение“ по отношение на собствениците и ползвателите на имоти в Община К***, 

които не ги използват, в сравнение със собствениците и ползвателите на имоти в Община 

К***, които ги използват. 

Община К*** е начислила такса битови отпадъци на жалбоподателката Н.С.за 

2015 г. в съответствие и в изпълнение на Решение № 191/ 2013 г. на Общински съвет – 

К***. Поведението, което се основава на дискриминационна правна норма, също има 

дискриминационен характер2. Ето защо следва да се приеме, че посредством тези действия 

Община К*** е извършила непряка дискриминация по признак „лично положение“ спрямо 

жалбоподателката Нена Стоименова.  

Воден от гореизложеното, Трети специализиран постоянен заседателен състав на 

Комисията за защита от дискриминация на основание чл. 64, ал. 1 от ЗЗДискр.  

 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

                                                 
2 Така например в Решение № 2894 от 05.03.2009 г. на ВАС, Петчленен състав, постановено по адм. дело № 

15682/ 2008 г., е записано, че „...неблагоприятното третиране на основата на защитен признак, изпълняващо 

законова норма, няма да представлява дискриминация само ако самата норма не представлява 

дискриминация”. Съгласно Решение № 12014 от 18.10.2010 г., Петчленен състав на ВАС „поведение, 

основаващо се и изпълняващо дискриминационна норма от вътрешното обективно право също се 

квалифицира като дискриминационно, т.к. нарушаването на принципа на равно третиране, основано на 

защитен признак, какъвто е настоящият случай, е обективен факт”, а „забраната на чл. 4 ЗЗДискр. важи за 

всички правни субекти при осъществяване на дейността им” 
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УСТАНОВЯВА на основание чл. 65, т. 1 от ЗЗДискр., че т. IV.1.4. от Решение 

№ 191 на Общински съвет – К***, взето по Протокол № 21/ 17.12.2013 г., представлява 

форма на непряка дискриминация по признак „лично положение“ спрямо собствениците и 

ползвателите на имоти, които не ги използват в периода за начисляване на таксата за 

битови отпадъци. 

УСТАНОВЯВА на основание чл. 65, т. 1 от ЗЗДискр., че Община К***, 

представлявана от кмета А.К., е извършила непряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 

3 от ЗЗДискр. по признак „лично положение“ спрямо жалбоподателката Н.П.С. 

посредством начисляването на такса за битови отпадъци за 2015 г. в размер на 4/1000 от 

данъчната оценка на имот, находящ се в гр. К***, ул. „С***“ № *. 

ПРЕПОРЪЧВА на основание чл. 47, т. 6 от ЗЗДискр. Общински съвет – К*** да 

определи еднакъв размер на таксата за поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване по отношение на всички собственици и ползватели на имоти на 

територията на Община К***. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на страните по преписката.  

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано чрез Комисията за защита от 

дискриминация по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 /четиринадесет/ 

дневен срок от получаването му пред административния съд по седалището на 

териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто 

район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.  

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:..................................................... 
                                                                 / И.С. /                      

                     

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ:         ..................................................... 
                                                                                                                         / А.М. /                                          

     

 
                                                                                          …................................................ 

                                                                                                             / С.А. / 

 


