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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН  
 

 
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
От ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ – Председател на Общинския съвет  

                                           
 
ОТНОСНО: Даване на мнение за опрощаване на дължими държавни 

вземания по постъпила преписка с вх. № ОбС000439/03.08.2018 г. от 
Администрацията на Президента на Република България по отправена молба от 
М. М. 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
До Общински съвет – Смолян е постъпила преписка от Председателя на 

Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента, с указания за 
процедурата по нея. Преписката е образувана по молба с вх. № 94-05-83 от 26.07.2018 
г. от М. М., живущ в гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 5, бл. Б-4, вх. Г, ап. 51 за 
опрощаване на дължими държавни вземания.  

Съгласно указанията на Администрацията на Президента, Общинският съвет 
трябва да изрази мотивирано мнение по исканото опрощаване. 

На лицето М. М. има наложено наказание за извършено престъпление по чл. 234, 
ал. 1 от Наказателния кодекс, изразяващо се в държане и продажба на акцизни стоки 
без бандерол на обща стойност 15 210 лв. Във връзка с  извършеното нарушение  е 
сключено споразумение между подсъдимия, защитника му и Районна прокуратура – 
Смолян. По силата на одобреното споразумение на М. М. е наложено наказание глоба 
в размер на 15 885 лв., която да заплати в полза на държавата по сметка на Районен 
съд – Смолян, както и лишаване от свобода за срок от 2 (две) години с определен 
изпитателен срок от четири години, съгласно протоколно определение от 04.07.2011 
г. по Наказателно от общ характер дело № 20115440200434 по описа на Районен съд - 
Смолян за 2011 г. 

В молбата с Вх. №  94-05-83 от 26.07.2018 г., подадена от  М. М. до Комисията за 
опрощаване на несъбираеми вземания при Президентството на Република България се 
излагат следните мотиви, относно невъзможността да изплати наложената му глоба: 
 - двамата със съпругата му трудно намират постоянна работа; 
 - доходите не стигат за издръжката на многочленното му семейство, което 
включва болни и безработни родители, брат – инвалид I група и две малолетни деца;  
 - М. М. не разполага с движимо или недвижимо имущество, което може да 
продаде или отдаде под наем, за да изплати горецитираното задължение. 

        Според декларирани данни от М. М. с адрес: гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ 
№ 5, бл. Б-4, вх. Г, ап. 51, семейството му се състои от съпругата му и двете 
малолетни деца; лицето е посочило, че живее в едно домакинство с родителите и брат 
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си и работи във фирма „Хачо груп“ ЕООД, като към момента е в неплатен отпуск. 
Съпругата му е безработна, получава детски надбавки в размер на 90,00 лв. и се 
издържат с доходите и помощта на родителите му. Няма регистрирано търговско 
дружество на името на член от семейството (домакинството). Освен това  М. М. 
посочва, че съпругата му притежава апартамент находящ се на адрес: гр. Смолян, ул. 
“Атанас Беров“ № 5, бл. Б-4, вх. Г, ап. 44. 

Съгласно приложени Експертни решения от него е видно, че брат му – Б. М. е 
инвалид I група с чужда помощ, а баща му е освидетелстван с 52% трайно намалена 
работоспособност. С протокол от 2014 г., предоставен от М. М. е определен 
настойнически съвет на брат му, който е поставен под пълно запрещение с решение 
на  Окръжен съд – Смолян. За настойник е определен К. М. – баща на М. М., а за зам. 
настойник – Ф. М. – негова майка. От приложено   допълнително споразумение към 
трудов договор № 36/29.05.2015 г. е видно, че Ф. М. е назначена на длъжност личен 
асистент, която и към момента е личен асистент, считано от 20.03.2018 г. до 
31.12.2018 г., съгласно извършена справка в Община Смолян 

От приложено свидетелство за съдимост се установява, че освен наложената 
глоба в размер на 15 885 лв., която трябва да заплати в полза на държавата, лицето М. 
М. е осъждано и за причиняване на средна телесна повреда.  

От направени справки в отдел „Местни данъци и такси“ на Община Смолян се 
установява, че на  М. М. има наложени глоби в общ размер на 200 лв. Глобите са по 
Наказателни постановления: № 147/28.07.2008 г. – в размер на 70,00лв.; № 
254/17.11.2008 г. – в размер на 50,00 лв. и № 6/31.01.2013 г. – в размер на 80,00 лв., 
които са предоставени за събиране от Национална агенция по приходите. 

Отново от справки издадени от отдел „Местни данъци и такси“ на Община 
Смолян е видно, че лицата: М. М. и съпругата му – Р. М. с адрес – гр. Смолян, ул. 
„Атанас Беров“ № 5, бл. Б-4, вх. Г, ап. 51 притежават по ½ ид. ч. от недвижимо 
имущество: жилище с РЗП 77.64 кв. м., находящо се на адрес: гр. Смолян, ул.“Атанас 
Беров“ № 5, бл. Б-4, вх. Г, ап. 44, като данъчната оценка на имота за всяко от лицата 
възлиза на 6083,00 лв.  

Горепосоченото жилище е закупено с Договор за покупко-продажба на 
общински жилищен имот № ОС-ПЖ – 17.08-02 от 18.10.2017 г., сключен между 
Община Смолян и Р. М.. Същият апартамент е бил предоставен под наем на 
семейството на Р. М., съгласно настанителна заповед № 335/24.02.2015 г. Със 
заповедта семейството е настанено в общинското жилище със статут „жилище за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ въз основа на 
заявление – декларация от Р. М., в което същата е посочила, че е омъжена и живее 
заедно със съпругът си, който е безработен и с двете си деца. В последствие през 2017 
г. жилището е закупено от Р. М., съгласно Заповед № РД-0463/02.06.2017 г.  

За доходите на двамата съпрузи са представени удостоверения за периода от 
01.08.2017 до 31.07.2018 г. от Национална агенция за приходите – Териториална 
дирекция Пловдив – офис Смолян. От справка за доходите издадена на лицето М. М. 
от НАП – ТД Пловдив – офис Смолян за периода 01.08.2017 – 31.07.2018 г. е видно, 
че той е в трудови правоотношения със следните фирми: С „Хачо груп“ ЕООД – от м. 
септември 2017 г. до м. юни 2018 г.; с „Йозлем 2017“ ЕООД – от м. август 2017 г. до 
м. февруари 2018 г.; с „Ярен“ ЕООД – от м. февруари 2018 г. до м. май 2018 г.; и за м. 
май 2018 г. М. Мехмедали е в трудови правоотношения с фирма „Кимико“ ЕООД. 
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 Съгласно приложената справка, издадена на Р. М. става ясно, че  тя е била в 
трудови правоотношения с фирма „ЕМЕ“ АД от м. август 2017 г. до м. юни 2018 г. От 
други приложени справки се установява, че трудовите правоотношения на Р. М. с 
фирма „ЕМЕ“ АД датират от м. януари 2014г.  

От справка, издадена от Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян се 
установява, че Р. М. получава месечна помощ за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за 
социално подпомагане за деца в размер на 90,00 лв. 

Съгласно писмо с Вх. № ДЛ007971_001/22.08.2018 г., получено от Районен съд – 
Смолян след изискано становище от Община Смолян по повод на подадената молба 
от М. М. за опрощаване на дължимото държавно вземане се изразява следното 
становище:  

„М. М. е на 43 години, като същият не страда от здравословни проблеми и е 
бил в състояние да погасява периодично наложената глоба. 

На съда е известно обстоятелството /по повод други водени дела/, че М. М. и е 
работил като таксиметров шофьор и е могъл да погасява периодично своите 
публични задължения.“ 

Поради изложеното съдът счита, че не са налице предпоставките за опрощаване 
на публичното задължение глоба в размер на 15 885 лева, наложено на М. М. 

 
Настоящата преписка е обработена и комплектована с всички необходими и 

изискуеми документи, включващи: декларации, въпросник – сведение, справки, 
удостоверения, писма и становище  от Районен съд – Смолян. 

 
 

Предвид гореизложеното 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 въз основа на обстоятелствата и фактите, 
изложени в докладната записка предлагам на Общински съвет Смолян да вземе 
следното 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 
 

I.  Общински съвет – Смолян изразява отрицателно становище за 
опрощаване на дължими държавни вземания на М. М. за наложена 
глоба в размер на 15 885 лв. платими в полза на държавата. 
 

II.  Възлага на Председателя на Общински Съвет – Смолян да 
комплектова преписката съдържаща необходимата информация, 
ведно с настоящото Решение, изразяващо мотивираното становище 
на Общински съвет – Смолян и да ги изпрати до Администрацията на 
Президента за окончателното ѝ разглеждане. 

 
 
ВНОСИТЕЛ: /П/ 
ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 
Председател на Общински съвет 


