
 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

 

от   Николай Тодоров Мелемов  -  Кмет  на Община Смолян 
 
 
 

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

                       Л. А. О. от с.Смилян, ул.”Хаджи Димитър” №5    

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

От Администрация  на Президента на Република България в Общински съвет – Смолян е 

постъпила преписка с вх.№ ДЛ000664 от 26.10.2018 г., образувана по заявление от Л.А.О.с 

адрес: с.Смилян, ул.”Хаджи Димитър” №5, за опрощаване на данъчни задължения свързани с 

данък недвижимо имущество и такси битови отпадъци, на жилището в което живее, с посочен 

по-горе адрес.   

Съгласно указанията на Администрацията на Президента, изпратени с писмо №  94-05-

105/22.10.2018 г., Общинският съвет трябва да изрази мотивирано  мнение по исканото 

опрощаване. 

След извършена справка и изготвен акт за установяване на задължения по декларации на 

основание чл.107, ал.3 от ДОПК се установи наличие на задължения от 2007г. до 2018 г. 

включително, на стойност 768,38 лв. съгласно справка задължения на лицето Л. А. О. към дата 

02.11.2018 г. предстоящите дължими суми за данък недвижимо имущество и такси битови 

отпадъци. 

• Данък недвижим имот за периода –  2007-2018 г    - 218,63 лв.; 

• Такса битови отпадъци за периода - 2007- 2018 г.    - 549,75 лв.;  

Недвижимият имот на длъжника се намира в с. Смилян,  Община Смолян на ул. „Хаджи 

Димитър“ №5 и представлява етаж от къща с обща разгъната площ 180 кв.м., таван 90 кв.м.,  и 

1.000  идеална  част. 

По данни на  РУ „Социално осигуряване” – Смолян лицето Л. А. О. не е пенсионер и не 

е направил искане  за отпускане на пенсия. 

По искана писмена информация от Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян  Л. А. 

О. се подпомага по чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане в  

размер на 54,75 лв. месечно. Подпомаган е и с целева помощ за отопление по реда на Наредба 

РД 07/5 от 16.05.2008 г. 

Преписката е обработена и окомплектована с необходимите документи и удостоверения 

за задължения. 

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 условието но чл.168, т.4 от ДОПК дава възможност публично вземане да се 

погаси при опрощаване, което се извършва от комисията по опрощаване на несъбираеми 

държавни везания към Президентството на Република България. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 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 и такси битови отпадъци, от Л. А. О., в общ размер на  768,38 лв.  

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

настоящето решение до Администрацията на Президента за окончателното й 

разглеждане. 

 

 

 

 
Вносител, /п/ 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


