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ДОКЛАД
от Д-р ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА
ОБЩИНА
Относно: Опрощаване на несъбираеми държавни вземания
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Столична община, чрез администрацията на Президента на Република
България, постъпи преписка с вх. № СОА19-ДИ02-54/02.12.2019 г., образувана
по молба на Веселин
Янакиев, за опрощаване на публични задължения за
обществено осигуряване/ДОО/ и здравно осигуряване. Молбата е мотивирана с
ниските доходи на лицето и влошено здравословно състояние /Приложение №
1/.
Веселин Янакиев е попълнил декларация за семейно положение,
материално и имуществено състояние, от която е видно, че е на 61 г., пенсионер,
получава пенсия
живее сам в гр. София, кв. „Люлин“,
в размер на 300 лв.
Към преписката лицето е приложило копие на Експертно решение №
/16.10.2019 г. на ТЕЛК към МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД – София, за
100% трайно намалена работоспособност без чужда помощ, за срок от 3 години.
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Документът с приложенията се изпраща/насочва
в машинночетим формат.

Съгласно писмо с изх.№ 20-00-4552#1/10.11.2020 г. от ТД на НАП –
София, е установено следното:
- към датата, на която е подадена молбата за опрощаване, лицето е имало
установени и изискуеми публични задължения за обществено осигуряване и
здравни осигуровки за периода 2010 г.-2011 г. Впоследствие, същите са платени
частично: на 09.01.2020 г. е постъпила сума в размер на 1422,90 лв. и на
05.03.2020 г. – в размер на 246,00 лв., като главниците за ДОО и здравно
осигуряване за 2010 г. са платени изцяло. Към 29.10.2020 г., задълженията на
Веселин Янакиев са в общ размер на 3197,11 лв., в т.ч. главница 841,02 лв. и
лихва 2356,09 лв.;
- на Веселин Янакиев е наложен запор на банкови сметки в ТБ „ДСК“.
Съгласно справка от регистъра на БНБ от 21.04.2020 г. и от 29.10.2020 г., лицето
разполага с разплащателни сметки в ТБ „ПИБ“ и в ТБ „Интернешънъл Асет
банк“ АД;
- няма данни за притежавани от лицето земеделски земи, съгласно
информация от Министерство на земеделието, храните и горите и от справката
на НАП към 01.10.2020 г.;
- към 21.04.2020 г. за Веселин Янакиев не са установени вписвания на
електронния адрес на Агенцията по вписвания, гр. София, а съгласно справка
към м. октомври, 2020 г., в имотния регистър на Агенцията по вписвания, гр.
Сандански, лицето е било собственик на нива шеста категория, която
впоследствие продава;
- по данни, предоставени от МВР-СДВР отдел „Пътна полиция“, Веселин
Янакиев не притежава пътно превозно средство. В същото време, съгласно
информационните системи на НАП и по данни от Столична община, към
29.10.2020 г. лицето фигурира като собственик на лек автомобил ВАЗ 2105, /с
година на производство 1984 г./, като задълженията за същия са в размер на
950,20 лв.;
- към същата дата, съгласно информация от НОИ, управление „Социално
осигуряване“, Веселин Янакиев получава пенсия в размер на 322,64 лв.;
- след запитване до Агенция за социално подпомагане е получена
информация, че Веселин Янакиев получава месечна финансова подкрепа по чл.
70 от Закона за хората с увреждания, в размер на 90,75 лв. Срокът на
изплащането на помощта е от 01.07.2019 г. до 31.10.2022 г.
- Веселин Янакиев не е семеен и няма деца. Родителите му са починали.
- На 15.10.2020 г. е извършено посещение на посочения от Веселин Янакиев
. Установено е, че
адрес в гр. София, кв. „Люлин“,
жилището, което не е собственост на лицето, не е годно за обитаване. В него той
е живял до 2015 г. Понастоящем живее със сестра си в с. Спатово, общ.
Сандански, в наследствен имот, от който притежава ½ ид.ч. При посещението е
констатирано, че Веселин Янакиев не участва в семеен бизнес и няма доходи от
стопанска дейност.
Въз основа на тази информация, Директорът на ТД на НАП - София,
изразява становище , че дългът на Веселин Янакиев към държавата е несъбираем
/Приложение № 2/.
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Документът с приложенията се изпраща/насочва
в машинночетим формат.

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. № 94-05-116/26.11.2019 г. на администрацията на Президента
на Република България.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.pdf

2.Писмо рег. № 20-00-4552#1/10.11.2020 г. от ТД на НАП – София.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.pdf

3.Проект на решение.
Решение
-ПРОЕКТ.doc
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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-ДИ02-54/02.12.2019 г. на Столична община и рег. № 9405-116/1/29.11.2019 г. на Администрацията на Президента на Република България, предлага
опрощаване на публично задължение за обществено осигуряване и здравно осигуряване на
Веселин
Янакиев, в размер на 3197,11 лв. /три хиляди сто деветдесет и седем лева и
единадесет стотинки/, в т.ч. главница 841,02 лв. /осемстотин четиридесет и един лева и две
стотинки/ и лихва 2356,09 лв. /две хиляди триста петдесет и шест лева и девет стотинки/,
определени към 29.10.2020 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:
.............................
/Елен Герджиков/

