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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 396 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с 

Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Постъпило заявление от управителя на „Ти-Ви Мел“ ООД с искане за 

разсрочване на публични задължения към Община Николаево на основание чл. 9 а, ал. 

5 от ЗМДТ. 

Мотиви:  
Постъпило е заявление вх. № 12-00-130 / 09.09.2022 г. от данъчно задълженото 

лице „ТИ-ВИ МЕЛ“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:201540503, със седалище и 

адрес на управление: гр. Димитровград, бул. „Трети март“ № 1, офис 301, чрез 

управителя му Деница Бончева Иванова, с искане за разсрочване на публични 

задължения към Община Николаево, на правно основание: чл. 9 а, ал. 5 от ЗМДТ.  

След направена справка в Дирекция ФСДМП, служба МДТ, при общината се 

установи, че действително дружеството „ТИ-ВИ МЕЛ“ ООД има неплатени данъчни 

задължения към Община Николаево в размер  на 52 337,04 лв. 

Задълженията им се формират от дължим на общината Данък недвижим имот - в 

размер на 9515,83 лева, и такса битови отпадъци – 42821,21 лв. 

Със заявлението, дружеството признават така посочените техни задължения по 

основание и размер, като на основание чл. 107 от ЗЗД, заявяват и предлагат 

подновяване на дълга им, при съществуващото основание и размер, считано от 

получаване на заявлението им – 09.09.2022 г.. 

Съгласно чл. 9 а, ал. 5 от ЗМДТ, „Разрешение за отсрочване или разсрочване на 

задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се 

издава от кмета след решение на общинския съвет.“ 

При положително решение на общинския съвет, дружеството заявяват, че се съгласяват 

и поемат задължението да погасят задълженията си, като заявяват да ги изплатят в срок 

до една година, на равни месечни вноски, считано от датата на решението на 

общинския съвет. 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във вр. с чл. 9а, ал.5 от Закона за местни данъци и такси, Общинския 

съвет-Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

Кметът на Община Николаево да разреши разсрочване задълженията на „ТИ-ВИ МЕЛ“ 

ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 201540503, със седалище и адрес на управление: гр. 

Димитровград, бул. „Трети март“ № 1, офис 301, към Община Николаево, явяващи се 

неплатени данъчни задължения към Община Николаево в общ размер на 52 337, 04 лв., 

от които дължим на Община Николаево Данък недвижим имот – в размер на 9515,83 

лева, и такса битови отпадъци – 42821,21 лв., за срок от една година, на равни месечни 

вноски, считано от датата на настоящото решение. 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 13, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


