
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 
 

ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становищe за опрощаване на дължими 
държавни вземания на Константин Константинов Димитров по постъпила преписка с 
вх. № ДЛ009604/12.10.2017 г. от Администрацията на президента на Република 
България по отправена молба от Тонка Анастасова Хронева,  с адрес гр. Смолян, , кв. 
Устово, ул. „Никола Вранчев“ № 1 - попечител на Константин Константинов Димитров 
 
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. № 94-05-144 от 04.10.2017 
г. от  Тонка Анастасова Хронева, живуща в гр. Смолян, кв.Устово, ул. „Никола 
Вранчев“ № 1, в качеството `и на попечител на лицето Константин Константинов 
Димитров,  за опрощаване на дължими държавни вземания на г-н Димитров.  

Съгласно указанията на Администрацията на Президента, изпратени с писмо № 
ДЛ009604/12.10.2017 г., Общинският съвет трябва да изрази мотивирано мнение по 
исканото опрощаване. 
 Лицето Константин Константинов Димитров с ЕГН **********, с постоянен 
адрес: гр.Смолян, ул. „Момчил Юнак“ №15 и настоящ адрес: гр.Смолян, ул.“Никола 
Вранчев“ № 1 е със заболяване синдром на Даун. Константин е без родители, без баба и 
дядо и понастоящем той живее в едно домакинство с неговата родственица и попечител 
Тонка Анастасова Хронева. 

От направена справка в отдел „Местни данъци и такси“ е видно, че лицето 
Константин Константинов Димитров е собственик на следните недвижими имоти : 
           1. Земя и сграда с адрес гр. Смолян, ул.“Момчил Юнак“ № 15, придобити по 
наследство от баща му Константин Богданов Димитров, починал на 14.08.2016 г. До  
смъртта на Константин Богданов Димитров , той и синът му Константин Константинов 
Димитров са притежавали по ½ идеална част от : 

- Земя с площ 420,00 кв. м.,  
- Жилище РЗП 333,00 кв. м.,  
- Гараж РЗП 37,00 кв. м. 

След смъртта на баща си, Константин Константинов Димитров става единствен 
собственик на имота, чиято данъчна оценка възлиза на 90 104, 00лв. 

2. Поземлен имот, представляващ незастроена земя от 345 кв.м, находящ се в 
гр.Смолян, кв. Устово, до бивш Строителен техникум. До  смъртта на Константин 



Богданов Димитров, той и синът му Константин Константинов Димитров са 
притежавали по 3/18 идеална част от земята. След смъртта на баща си, Константин 
Константинов Димитров става собственик на 6/18 идеални части от имота. 
Данъчната оценка на горепосочения имот е 4524,30 лв. 

От същата справка става ясно, че г-н Константин Константинов Димитров има 
задължения, формирани от не внесени данък върху недвижими имоти и такси за битови 
отпадъци за притежаваните от него имоти за период от 2012 г. до днес, които 
изчислени към 25.10.2017 г. са на стойност 1617,59 лв., от които 1300,17 лв. - главница 
и 317,42 лв.- лихва. С протокол №28/24.07.2017 г. и протокол №38/21.08.2017 г. на 
Константин Константинов Димитров са погасени по давност задължения за данък 
върху недвижим имот и такса за битови отпадъци за притежаваните от него имоти и 
тези прехвърлени от починалия му баща. Погасените задължения са в общ размер на 
2979,26 лв. и са за периода до 31.12.2011 г. 

С писмо с Вх. № ДЛ009604-002/24.10.2017 г. Териториална Дирекция Пловдив – 
офис Смолян  на Национална агенция за приходите ни информират, че към настоящия 
момент Константин Константинов Димитров няма непогасени публични задължения, 
както и възложени за събиране публични задължения – съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 2 
от Закона за НАП. 

Териториално Поделение – Смолян на Национален осигурителен институт с 
писма с Вх.№ДЛ009604-001/24.10.2017 и Вх.№ДЛ009604-004/08.11.2017 г. ни 
уведомяват, че Константин Константинов Димитров има отпусната социална пенсия за 
инвалидност от 12.01.2006 г., която е прекратена на 01.12.2014 г. На основание чл. 97 от 
КСО, социалната пенсия за инвалидност на г-н Димитров е възобновена от 21.06.2017 г. 
със срок до 01.06.2020 г.и е в размер на 133,08 лв. 

Бащата на Константин Константинов Димитров – Константин Богданов 
Димитров не е получавал пенсия. 

Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян, с писмо с Вх.№ДЛ009604-
003/26.10.2017 г. ни информират, че същият е подпомаган с еднократна помощ по чл.16 
от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане за покриване на 
натрупани здравни вноски. Тъй като Константин Димитров притежава недвижимо 
имущество, което може да бъде източник на допълнителни доходи, той не отговаря на 
условията по чл. 10, ал. 1, т. 4 от ППЗСП и не може да бъде подпомаган на друго 
нормативно основание. 

Съгласно чл.2 от Правилник за реда, начина и условията за отпускане на 
еднократна  помощ на лица и семейства от Община Смолян  е  отпусната еднократна 
помощ на Константин Константинов Димитров в размер на 200,00 лв., с които на 
24.03.2017 г. също са погасени натрупани здравноосигурителни вноски.                                           

От гореизложеното се установява, че лицето Константин Константинов 
Димитров има задължения за данък върху недвижим имот и такси за битови отпадъци 
към Община Смолян, които изчислени към 25.10.2017 г. са в размер на 1617,59 лв. 

Настоящата преписка е обработена и комплектована, както следва:  
необходимите декларации, сведение за семейно положение, справка за имотно 
състояние и неплатени задължения, информация от ТП на НОИ - Смолян, ТД на НАП - 
Смолян и Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян, както и приложени протоколи 
за погасени по давност задължения и платежно нареждане за платени 
здравноосигурителни вноски. 

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 мотивирано становище да се/да не се 
опрости задължението на Константин Константинов Димитров към Община Смолян  за 
данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци общо в размер на 1617,59 
лв., изчислени към дата: 25.10.2017 г. 

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 `и разглеждане. 
 
 
 
 
 
 
 
Вносител: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


