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Относно: Опрощаване на несъбираеми държавни вземания
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Столична община, чрез администрацията на Президента на Република
България, постъпи преписка с вх. № СОА19-ДИ02-28/08.07.2019 г., образувана по
молба на Антон
Бояджиев, за опрощаване на публично задължение,
възникнало на основание на Закона за данъците върху доходите на физическите
лица. Молбата е мотивирана с ниските доходи на лицето и влошено здравословно
състояние /Приложение № 1/.
Антон Бояджиев е попълнил декларация за семейно положение,
материално и имуществено състояние, от която е видно, че към датата на подаване
на декларацията е на 68 г., пенсионер, със 180 лв. месечна пенсия. Посочил е
постоянен адрес в гр. София, кв. „Ботунец 2“,
като е
пояснил, че жилището е изгоряло при пожар през 2014 г. Декларирал е, че живее
в едно домакинство, на горепосочения адрес, със съпругата си на 58 г., пенсионер,
както и с четирима други роднини: трима възрастни – пенсионери и дете на 9 г.
Антон Бояджиев има син на 30 г. и сестра на 64 г.
Към преписката лицето е приложило копие на Експертно решение №
на ТЕЛК към „МБАЛ „Кн. Клементина - София” ЕАД /бивша
„Пета МБАЛ – София“ ЕАД/, за 66% трайно намалена работоспособност,
пожизнено.
Съгласно писмо с изх. № Е0-07-22-9#7/25.06.2021 г. от ТД на НАП – София,
е установено следното:
- към 08.06.2021 г., Антон Бояджиев, с постоянен адрес гр. София, кв.
„Ботунец 2“,
е имал задължения за данък върху доходите
на физическите лица, за периоди 2013 г., 2014 г. и 2018 г., в общ размер на 2 915,09
лв., в т.ч. главница 1 886,00 лв. и лихва 1 029,09 лв.;
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За целите на събиране на задължението, от ТД на НАП – София са извършени
действия по проучване на имущественото състояние на длъжника и са направени
следните констатации:
- по данни, предоставени от МВР-СДВР отдел „Пътна полиция“, Антон
Бояджиев не притежава пътно превозно средство;
- няма данни за притежавани от лицето земеделски земи, земеделска и горска
техника, съгласно информация от Министерство на земеделието, храните и
горите;
- на електронния адрес на Агенцията по вписвания, гр. София и гр. Пирдоп,
са заведени искови молби от 2005 г. от Антон Бояджиев, като ищец, в последствие
не са установени вписвания на собственост по тези искови молби;
- по данни на Дирекция „Общински приходи“ - отдел „Общински приходи –
Кремиковци“, Антон Бояджиев е собственик на недвижим имот – апартамент от
108,00 кв.м. и мазе – 5,00 кв. м. в гр. София, кв. „Ботунец 2“,
с данъчна оценка 26 359,70 лв., като жилището е единствено /основно/ за
лицето.
- съгласно информация от ТП на НОИ София – град, Антон Бояджиев
получава лична пенсия за нетрудоспособност поради общо заболяване, която към
м.02.2021г. е в размер на 255 лв. месечно, няма други доходи;
- при извършена справка в Регистъра на банковите сметки и сейфове /РББС/,
към 18.02.2021 г. е установено, че Антон Бояджиев има открити банкови сметки
като физическо лице в „Уникредит Булбанк“ АД, „Централна кооперативна
банка“ АД, „Юробанк България“ АД и като юридическо лице в „Обединена
българска банка“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД. Няма данни за
банков сейф;
- Антон Бояджиев е женен, има пълнолетен син. Живее със съпругата си в
собствено жилище. Поради въведените противоепидемични мерки, посещение на
адреса не е извършено;
Въз основа на тези обстоятелства, Директорът на ТД на НАП - София,
изразява становище, че дългът на Антон Бояджиев към държавата е несъбираем
/Приложение № 2/.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 98, т. 12
от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773 от 23.12. 1980 г.
за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, предлагам Столичен
общински съвет да вземе решение, съобразно приложения проект.
Приложения:
1. Молба рег. № 94-05-75/28.06.2019 г. на администрацията на Президента
на Република България.
Молба
СОА19-ДИ02-28.pdf

2. Писмо рег. № Е0-07-22-9#7/25.06.2021 г. от ТД на НАП – София
Приложение 2
СОА19-ДИ02-28.pdf
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3. Проект на решение.

Проект на Решение
-Антон Бояджиев.doc
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Съгласували чрез АИССО:
Димитринка Димитрова - директор на дирекция „Икономика и търговска дейност” – 19.10.2021 г.
Радост Татарска - началник на отдел „Икономика” - 19.10.2021г.
Изготвил чрез АИССО:
Людмила Самарджиева - мл.експерт в дирекция „Икономика и търговска дейност” Дата:19.10.2021г.
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ПРОЕКТ
Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичния общински съвет
от ____________ 20____ година
За: опрощаване на несъбираеми държавни вземания
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и
чл. 9 от Указ № 2773 от 23.12.1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ
Р Е Ш И:

СЪВЕТ

По преписка с вх. № СОА19-ДИ02-28/08.07.2019 г. на Столична община и рег. № 9405-75/04.07.2021 г. на Администрацията на Президента на Република България, предлага
опрощаване на публично задължение на Антон
Бояджиев, възникнало на основание
на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в общ размер на 2 915,09 лв. /две
хиляди деветстотин и петнадесет лева и девет стотинки/, в т.ч. главница 1 886,00 лв. /хиляда
осемстотин осемдесет и шест лева/ и лихва 1 029,09 лв. /хиляда двадесет и девет лева и девет
стотинки/, определени към 08.06.2021 г.
Настоящето решение е прието на _____ заседание на Столичния общински съвет,
проведено на ____________ 20___ г., Протокол № ______ от __________ 20___ г. и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен
общински съвет:
.............................
/ Георги Георгиев /

