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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 
 
 

ОТНОСНО: Даване на мнение за опрощаване на дължими държавни вземания по 
постъпила преписка с Вх. № ДЛ003768/16.04.2018 г. от Администрацията на Президента 
на Република България по отправена молба от Р. Т. С.  

 
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. №  94-05-47 от 30.04.2018 г. от Р. Т. С., 
живуща в гр. Смолян, за опрощаване на дължими държавни вземания.  

Съгласно указанията на Администрацията на Президента, изпратени с писмо № 
ДЛ003768/16.04.2018 г., Общинският съвет трябва да изрази мотивирано мнение по 
исканото опрощаване. 

Според декларирани данни от г-жа Р. Т. С. с адрес: гр. Смолян, същата е вдовица, 
има починал син и живее в едно домакинство с другия си син – Ю. М. С. и внука си. 
Според Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца, издадено от служба ГРАО 
на Община – Смолян, се установява, че синът на г-жа С. – К. Л. Т. е починал на 19.03.2014 
г. и, че Р. С. има и дъщеря, която според данни, посочени от длъжностното лице в хода на 
попълването на Въпросник-сведение за семейното положение на г-жа С., се оказва, че 
дъщеря ѝ не живее на територията на Община Смолян. 

Съгласно приложено от г-жа С. Експертно решение на ТЕЛК №1359 от 09.09.2004 
г., е видно, че същата е освидетелствана с 90 % трайно нарушена работоспособност с 
водеща диагноза – Белодробен тромбоемболизъм и други общи заболявания. 

Според Удостоверение с Изх.№ 1056-20-27#1 от 24.04.2018 г. издадено от 
Национален Осигурителен Институт (НОИ) – Териториално поделение – Смолян, общия 
размер на пенсията на Р. С. възлиза на  294,08 лв., от които: 

- Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване в размер на 210,00 лв. 
- Лична социална пенсия за инвалидност в размер на 31.08 лв. 
- Добавка по чл.84 КСО от лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в 

размер на 53.00лв. 
Съгласно писмо с Вх.№ДЛ003768-002/26.04.2018 г., получено от Дирекция 

„Социално подпомагане“ – Смолян, Р. С. е подпомагана с помощи полагащи се съгласно 
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, както следва: 

- Целева помощ за отопление с твърдо гориво по Наредба №РД-5 от 
16.05.2008 г., както следва: 

• месец юли 2015 г., за отоплителен сезон 2015-2016 г., в размер на 361,00 лв.; 
• месец юли 2016 г., за отоплителен сезон 2016-2017 г., в размер на 362,30 лв.; 
• месец юли 2017 г., за отоплителен сезон 2017-2018 г., в размер на 356,10 лв. 



- Месечни добавки за социална интеграция за транспортни услуги, 
диетично хранене и лекарствени продукти по чл. 25 и чл. 29 от Правилника за 
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания: 

• за периода от м. април 2010 г. до 31.12.2017 г. в размер на 19,50 лв. месечно, 
а от 01.01.2018 г. до настоящия момент в размер на 22,50 лв. месечно. 

- Целева помощ за закупуване на патерици/канадки по Закона за 
интеграция на хората с увреждания: 

• м. август 2015 г., в размер на 28,00 лв. 
От направена справка в отдел „Местни данъци и такси“ на Община Смолян, 

актуална към 10.05.2018 г., става ясно, че лицето Р. Т. С. притежава следното недвижимо 
и движимо имущество: 

 – Жилище  РЗП: 163.02 кв. м., РЗП Мазе: 9.50 кв. м., РЗП Обект: 133.95 кв.м., 
РЗП Таван: 19.57 кв. м., от което жилище лицето притежава 0.7500 ид. част ( или ¾ ид.ч.), 
като останалата ¼ ид. част е собственост на сина ѝ Ю. М. С. Общата данъчна оценка на 
имота възлиза на 63641.50 лв., като данъчната оценка на имота за Р. С. е в размер на 
47731.10 лв. 

 – Лек автомобил марка „Форд“  модел „Фиеста“ с рег.№ СМ8047СМ 
Задълженията на лицето Р. Т. С. за данък недвижимо имущество и такса битови 

отпадъци дължими към Община Смолян от 2015 г. към 10.05.2018 г. възлизат на обща 
стойност 4048,73 лв., като предадените за събиране от НАП и дължимите към Община 
Смолян задължения са както следва: 

- Изискуеми от НАП: 355,26 лв. – данък недвижимо имущество и 3056,74 лв. – 
такса битови отпадъци. Общ размер на задълженията към НАП - 3412,00 лв. 

- Дължими към Община Смолян: 200,99 лв. – данък недвижимо имущество и 435,74 
лв. – такса битови отпадъци. Общ размер на задълженията към Община Смолян - 
636,73 лв. 

Освен тези задължения г-жа С. дължи данък за превозно средство за 2018 г. в 
размер на 38.50 лв. 

С писмо с Вх. №ДЛ003768-003/09.05.2018 г. получено от Национална агенция за 
приходите – Териториална дирекция – гр. Пловдив, офис Смолян е посочено, че по описа 
на ТД на НАП – Пловдив, Дирекция „Събиране“, ИРМ – гр. Смолян, срещу лицето Р. С. 
има образувано изпълнително дело № 21130000828/2013 г. за принудително събиране на 
публични задължения в общ размер на 3355,61 лв., на основание предадени 
изпълнителни титули. Задължението не е разсрочено или отсрочено и до настоящия 
момент г-жа С. е извършила доброволни плащания в общ размер на 460,00 лв., чрез 
минимални частични вноски по 40,00 лв. месечно, като датата на последната вноска е 
16.01.2015 г.  

Към настоящия момент има наложени обезпечителни мерки – запор на МПС 
„Форд“ Фиеста с рег.№ СМ8047СМ. 

Отново от информация предоставена ни от НАП – ТД –Пловдив, Офис – Смолян 
става ясно, че осигурителният доход от трудови правоотношения на сина на г-жа С., Ю. С. 
е в размер на 519,18 лв. 

От справка направена от НАП в Търговския регистър не се установява Р. Т. С. да е 
упражнявала търговска дейност. 
 

Настоящата преписка е обработена и комплектована с необходимите декларации, 
Въпросник – сведение, справки, удостоверения, писма и становище от НАП – 
Териториална дирекция – гр. Пловдив, офис 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 положително/отрицателно становище за 
опрощаване на дължими държавни вземания на Р. Т. С. за данък недвижимо имущество и 
такса битови отпадъци в общ размер на 4048,73 лв. 

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 / 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 
 
 


