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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. № СОА21-ДИ02-49/08.10.2021 г., образувана по молба
на Марияна
Зографова, за опрощаване на задължение, възникнало на
основание на Закона за местни данъци и такси. Молбата е мотивирана с ниските доходи
на лицето и влошено здравословно състояние /Приложение № 1/.
Марияна Зографова е попълнила декларация за семейно положение, материално
и имуществено състояние, от която е видно, че е на 61 г., разведена, пенсионер, живее
сама в собствено жилище в гр. София, кв. „Левски - В“,
Има
двама сина, съответно на 42 г. и 40 г. Декларирала е, че получава месечна пенсия в
размер на 255,00 лв., не притежава МПС.
Към преписката лицето е приложило копие на 3 броя експертни решения:
на ТЕЛК към „УМБАЛ
– Св. Иван Рилски“ ЕАД, като последното е за 82% трайно намалена работоспособност,
пожизнено.
По данни на Дирекция „Общински приходи“ - отдел „Общински приходи –
Подуяне“, предоставени с писмо с рег.№ РПД21-ВК08-1045/5/13.12.2021 г., Марияна
Зографова е собственик на недвижим имот – жилище от 77,96 кв.м., с данъчна оценка –
37 581,20 лв., с адрес: гр. София, район Подуяне, кв. „Левски - В“,
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Документът съдържа интегрирани приложения в pdf и
word формат.

Съгласно горецитираното писмо, задължението, чието опрощаване се иска, е за
заплащане на данък върху посочения по-горе недвижим имот и такса битови отпадъци
за същия, включително лихвите към тях. Видно от писмото на Дирекция „Общински
приходи“ - отдел „Общински приходи – Подуяне“, към 13.12.2021 г. данъкът за периода
2020 г. – 2021 г. е в общ размер на 71,33 лв., в т.ч. главница – 66,27 лв. и лихва – 5,06 лв.
Такса битови отпадъци за същия период е в размер на 130,57 лв., в т.ч. главница – 120,69
лв. и лихва – 9,88 лв. Марияна Зографова няма декларирано МПС и няма други
задължения, възникнали на основание на ЗМДТ /Приложение № 2/.
Предвид гореизложеното, с оглед размера на задължението, чието опрощаване се
иска, имущественото и семейно положение на лицето, 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.№ 94-05-53/27.09.2021 г. на администрацията на Президента на
Република България.
Молба
СОА21-ДИ02-49.pdf

2. Писмо рег.№ РПД21-ВК08-1045/5/13.12.2021 г. на Дирекция „Общински
приходи“ - отдел „Общински приходи – Подуяне“.
Приложение 2
СОА21-ДИ02-49.pdf

3.Проект на решение.
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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. № СОА21-ДИ02-49/08.10.2021 г. на Столична община и рег. № 94-0553/2021 г. на Администрацията на Президента на Република България, предлага опрощаване
на публично задължение на Марияна Зографова, за заплащане на данък върху недвижим имот,
възникнало на основание на Закона за местни данъци и такси за периода 2020 г. – 2021 г., в
общ размер на 71,33 лв. /седемдесет и един лева и тридесет и три стотинки/, в т.ч. главница –
66,27 лв. /шестдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки/ и лихва – 5,06 лв./пет лева и шест
стотинки/, определени в посочения размер към 13.12.2021 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/

