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РЕГ. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ ДОНЧО ПЕТРОВ БАРБАЛОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
ОТНОСНО: Разсрочване на публични общински вземания за местна Такса за
битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на МИННОГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“, ЕИК 000670659, на основание
чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с депозирано Искане рег. № СОА22-УЗ21-947/21.04.2022 г. по
регистъра на Столична община от МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН
РИЛСКИ“, ЕИК 000670659, касаещо разсрочване заплащането на сума общо в размер на
Настоящият доклад се издава като електронен документ, подписан с ел. подпис, който съдържа
интегрирани файлови приложения във формат .doc и .pdf. Същият се изпраща чрез АИССО.

502 547.15 лв. (петстотин и две хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 15 ст.),
представляваща неплатена местна Такса за битови отпадъци и начислени лихви за
просрочие върху тази главница, установени с Ревизионен акт рег. № СФР19-РД77-3516
от 2019 г. и Ревизионен акт рег. № СФД22-РД77-24/01.03.2022 г., за периода: 01.01.2019
г. - 31.12.2020 г., за предоставени недвижими имоти с местонахождение в гр. София,
район Студентски, ул. „Проф. Боян Каменов“ съгласно Актове за публична държавна
собственост от 27.07.2016 г. с рег. № 09227 и рег. № 09226, които висшето училище
владее и управлява,
Ви предлагам да се пристъпи към процедура за отсрочване и разсрочване на
публичните общински вземания на основание чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ.
Заявлението на МГУ „Св. Иван Рилски“ е разгледано и в Постоянната комисия по
финанси и бюджет към Столичен общински съвет.
Обръщам Ви внимание, че става въпрос за отсрочване и разсрочване на
задължения на акредитирано висше учебно заведение на бюджетна издръжка, на което
предоставената държавна субсидия, от която следва да се заплащат и дължимите суми за
данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци е крайно недостатъчна и
не достига дори за нормалното осъществяване на образователната и научна дейност на
висшето училище.
Към молбата на МГУ „Св. Иван Рилски“ е приложен проект на погасителен план
за разсрочено плащане на публичното общинско вземане от ТБО и начислените лихви за
просрочие върху тези главници, за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца, като датата
на падеж на всяка една вноска ще се извършва до 30 число на всеки месец до погасяване
на задължението, считано от месеца следващ обнародването на решението за одобряване
разсрочване от Общинския съвет.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ СОС.doc

погасителен
план.pdf

МГУ.pdf

С УВАЖЕНИЕ,

X
ЗАМ. КМЕТ - НАПРАВЛЕНИЕ
"ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" - СО

Изготвил и съгласувал чрез АИССО:
Методи Мутафчиев – директор на дирекция „Общински приходи“- 17.05.2022 г.
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ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е № ............
на Столичен общински съвет
от …………….
ОТНОСНО: Искане за отсрочване и разсрочено плащане на задължения за местна такса за
битови отпадъци и на лихвите по установените задължения, включително и дължимите лихви върху
разсрочените задължения, от МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“
На основание чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от Закона за местни данъци и такси и чл.21, ал.1, т.8 и
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема погасителен план за отсрочване и разсрочено плащане на задълженията от местна
Такса за битови отпадъци в размер на 502 547.15 лв. (петстотин и две хиляди петстотин четиридесет
и седем лева и 15 ст.), ведно със задълженията от лихви за просрочие върху тях, установени и
дължими от Минно-Геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.
2. Задълженията предмет на погасителния план са с общ размер от 502 547.15 лв. (петстотин
и две хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 15 ст.), и се разсрочват за срок от 4 /четири/
години, т.е. за 48 /четиридесет и осем/ месеца, за ежемесечно плащане на вноски, за периода от
датата на решението до 01.04.2026 г.
3. При неизпълнение на падежа, съответно на две вноски съгласно погасителния план,
дължимите суми стават незабавно изискуеми заедно със законната лихва от датата на даденото
разрешение и в този случай чл.169, ал.2 на ДОПК не се прилага, съгласно чл.183, ал.4 от ДОПК.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
……, Протокол № …., т. … от дневния ред, по доклад № …. г. и е подпечатано с официалния печат
на Столичен общински съвет.
Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по финанси и
бюджет на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния
общински съвет:
…………………………….

Юрист на Администрацията на СО:
Славина Веселинска .............................

