МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

АКТ №

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖ АВНО ВЗЕМАНЕ

Днес

А.?гг....2014т., инж.М итко Иванов Порязов,
/трите имена на органа, който издава акта/

на длъжност Директор на ОПУ-Бургас, на основание чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК), чл. 22, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата (ЗП) във
връзка с чл. 11, ал.1 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на
Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) и съгласно Протоколно решение №
5291/13.12.2012г. на управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура”, съставих
настоящия акт във връзка със задълженията на „РЕКЛАМ НА АГЕНЦИЯ -БУЛТОП”
ЕООД, ЕИК 131102787, представлявано от Найден Стойчев Тодоров, ЕГН 7108277425,
длъжност управител,, с адрес/със седалище и адрес на управление област София, община
Своге, гр. Своге 2260, ул.„Староселска” №65 към държавата, респ. АПИ произтичащи от
чл. 10 или чл. 18 от ЗП във връзка с чл. 22 от Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.
С разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно
съоръжение № 2049 от 22.07.2008г. е разрешено на „РЕКЛАМ НА АГЕНЦИЯ БУЛТОП” ЕООД да експлоатира в обхвата/в обслужващата зона на път II-99, километър
12+260 ляво (посочва се точно местоположение) рекламно съоръжение е площ 12 кв.м.
(посочва се конкретното специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на
ЗП).

Съгласно чл. 22 (4) от Тарифа на АПИ дължимата такса, определена по реда на чл. 18, ал. 3
от ЗП е в размер на 112,15 лв. и е дължима, на основание чл.18, ал.2 от ЗП и чл.17 от
Наредбата за специално ползване на пътищата, считано от 01.07.2011г.
Видно от справка на ОПУ от 25.1 1.2014г. към 14.10.2011г. длъжника „РЕКЛАМ НА
АГЕНЦИЯ -БУ ЛТО П ” ЕООД има частично плащане от 39,81 лв. и има задължение за
заплащане на такса в размер на 112,15 лв. (В случай, че има частично плащане се посочва
размера на платената сума и оставащата за плащане сума). В съответствие с чл. 1, ал. 1 от
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и чл. 175, ал. 1
от ДОПК е определена законната лихва върху неплатената в срок такса в размер на 19,05
лв. за периода от 01.07.2011г. до 25.11.2014г. (посочва се датата на справката)

С оглед на горното и на основание чл. 166, ал. 2 от ДОПК,

1606 София, бул. “ М акедония” № 3, тел.: 02/91 73 248, 02/91 73 246; ф акс 02/ 986 6958, 02/ 988 8132

УСТАНОВЯВАМ,
че към 14.10.2011г. държавата, респ. Агенция “Пътна инфраструктура” има изискуемо
вземане срещу „РЕКЛАМ НА АГЕНЦИЯ -БУЛТОП” ЕООД в размер на 131,20 лв., от
които 112,15 лв. - главница и 19,05 лв. - законна лихва за периода от 01.07.2011г. до
25.11.2014г., както и оставащата законна лихва до окончателното изплащане на
горепосоченото вземане.

Настоящият акт може да се обжалва по административен ред и по съдебен ред - в 14-дневен срок
пред съответния административен съд по реда на АПК.

Неразделна част от настоящия акт са неговите приложения, а именно:
1. Копие от разрешение за специално ползване на пътищата № 2049 от 22.07.2008г.,
2. Копие от справка на ОПУ от 25.11.2014г.

