
  

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от    

Николай Тодоров Мелемов  -  Кмет  на Община Смолян 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания по  

постъпила преписка с вх. № ДЛ004372/29.05.2020 г. от Комисия по опрощаване на несъбираеми 

държавни вземания към Администрацията на Президента на Република България, във връзка с 

подадена молба от А. М. К. от гр. Смолян.    

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

До Общински съвет – Смолян е постъпила преписка от Администрацията на Президента 

РБългария, образувана по молба на А. М. К. от гр. Смолян, за опрощаване на данъчни 

задължения свързани с данък недвижимо имущество, такса битови отпадъци и патентен данък, 

на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България. 

Преписката е изпратена до Общинска администрация да се окомпектова с необходимите 

сведения и декларации и допълнителни документи, и становища. Изисква се и изразяване на 

мотивирано становище на Общинския съвет по исканото опрощаване. 

За да се излекува А. М. К. продава недвижим живот, но остават за нея задължения за 

местни данъци и такси, които не се платени, за което са издадени Актове за установяване на 

задължения по ЗМДТ. Въз основа на тях е образувано и изпълнително дело №20199180400127 

при частен съдебен изпълнител.    

Въз основа на приложената декларация на лицето, с която дава съгласие за разкриване 

на данни за материално и имотно състояние, както и данни за данъчна и осигурителна 

информация, съгласно чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК е поискана информация за цялостното имотно 

състояние от отдел „Метни  приходи“. След извършена справка и изготвен акт за установяване 

на задължения по декларации на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК към 01.06.2020 г. са 

установени следните дължими данъци и такси:   

• Данък недвижим имот за периода –  2012-2020 г. – 313.54 /триста и тринадесет лева и 

петдесет и четири/ лева; 

• Такса битови отпадъци за периода - 2012- 2020 г. – 436.27 /четиристотин тридесет и 

шест лева и двадесет и седем/ лева.;  

• Патентен данък за периода - 2012- 2020 г. – 350.80 /триста и петдесет лева и 

осемдесет/ лева.;  

                                    Общо:  1 100.61 /хиляда и сто лева и шестдесет и един/ лв. 

 По данни на  РУ „Социално осигуряване” – Смолян на лицето е отпусната социална 

пенсия по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване в размер на  256.08 /двеста петдесет и 

шест лева и осем/ лева. 

С писмо с вх.№ ДЛ004372/10.06.2020г. Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян, ни 

уведомява, че А. М. К. живее с майка си и е лице с трайни увреждания 95% с чужда помощ по 

ЕР на ТЕЛК № 2357/29.11.2019г. и получава месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70, т. 4 

от Закона за хората с увреждания  в размер на 108.90 /сто и осем лева и деветдесет/ лв. Има 

една дъщеря, която към момента е безработна с право на обезщетение към дирекция  „Бюро по 

труда“. 



Установена е потребност от предоставяне на лична помощ, за четвърта степен – тотална 

зависимост/затруднения и е издадено направление за включване на механизма „Лична помощ“ 

по Закона за личната помощ. Не се подпомага по чл. 9 от Правилника за прилагане на ЗСП. 

Допълнително е подпомагано с целева помощ за отопление с твърдо гориво за сезон 2019/2020 

г. в размер на 464 /четиристотин шестдесет и четири лева/ лв. 

Въз основа на събраните справки и документи Общински съвет трябва да изрази 

мотивирано мнение по исканото опрощаване, като се съобрази с изложените по-горе факти и 

обстоятелства. 

Съгласно чл. 168, т. 4 от ДОПК публичното вземане се погасява при опрощаване, което 

се извършва от Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания към 

Администрацията на Президента на Република България. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и въз основа на 

обстоятелствата и фактите, изложени в докладната записка предлагам на Общинския съвет – 

Смолян да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 
1. Общински съвет – Смолян изразява положително/отрицателно становище за опрощаване 

на дължими суми представляващи данъчни задължения свързани с данък недвижимо 

имущество, такси битови отпадъци и патентен данък, за периода 2012 – 2020 г. на А. 

М.К. от гр. Смолян, . в общ размер на: 1 100,61 /хиляда и сто лева и шестдесет и един/ 

лв. 

2. Възлага на председателя на Общински съвет – Смолян да изпрати преписката и 

настоящето решение до Администрацията на Президента за окончателното й 

разглеждане. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:……………. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН   
 

  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


