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ОТНОСНО: Отписване от регистрите на вземания и задължения от физически и 

юридически лица с изтекла давност към община Смолян 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Община Смолян са налице множество установени публични задължения на 
длъжници, които не могат да бъдат събрани поради обстоятелството, че задължените 

юридически лица след приключили производства по ликвидация или несъстоятелност са 

заличени от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

към Агенцията по вписванията. В тези случаи не са установени трети лица, които да 
отговарят за задълженията на заличеното юридическо лице (ЮЛ), не са подадени 

декларации за промяна на обстоятелства и към днешна дата продължават да се 

начисляват задължения за местни данъци и такси. Поради обстоятелството, че 

заличените търговски дружества нямат имущество и правоприемник, практически е 
невъзможно публичните им задължения да бъдат събрани. Данъците върху недвижимите 
имоти и върху моторните превозни средства са публични задължения към общините по 

местонахождение,  в които се намират имотите и постоянният адрес на собственика на 

превозното средство. Въпреки опитите на общината, тези задължения  не са могли да 

бъдат събрани. В тази връзка Сметната палата при извършване на одити и в общините, 

дава препоръки за несъбираемите вземания да бъдат отписани от регистрите на 
общината, чрез решение на Общинските съвети. 

Предложенията са за отписване на публични задължения, формирани от данък 

сгради, такса смет, глоби, наказателни постановления, дължими към 31 декември 2010 г. 
да бъдат отписани, считано до 31 декември 2021 г. Така също частните задължения, 

формирани от такси за тротоарно право, разрешителни за поставяне, паркинг и третиране 
на отпадъци, дължими към 31 декември 2010 г., както и частни задължения, формирани 

от наеми, лихви, глоби, издадени по реда на ЗАНН, дължими към 31 декември 2010 г.    

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относима 
нормативна уредба и по силата на чл. 4, ал. 1 ЗМДТ установяването, обезпечаването и 

събирането на местните данъци се извършва от общинската администрация по реда на 
ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. В 

производството по установяване на задължения служителите на общинската 
администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата 



по обезпечаване на публичните общински вземания - на публични изпълнители. Освен 

въз основа на акт за установяване на съответното вземане, изпълнението на публични 

задължения се извършва въз основа на декларация, подадена от задължените лица. От 
гореизложеното може да се направи извод, че при наличие на установени публични 

вземания на заличени ЮЛ погасяване на основание чл. 168, т. 6 или т. 7 от ДОПК може 

да бъде извършено само в случай, че други лица не отговарят за установеното 

задължение. Отписване на задълженията на основание чл. 173 от ДОПК се извършва 

само при изтичане на абсолютния давностен срок, регламентиран в разпоредбата на чл. 

171, ал. 2 от ДОПК. С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на 

годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, 

се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на 
давността освен в случаите на отсрочване или разсрочване на задължението.  

След образуване на изпълнителното дело за принудително събиране на 
публичните държавни вземания разпоредбата на чл. 169, ал. 4 ДОПК не се прилага, като 

публичните вземания се погасяват в следната последователност: разноски, главница, 

лихви, преди образуване на изпълнителното дело публичните вземания се погасяват в 

последователност главница, лихви, разноски. Това правило важи и за отсрочените и 

разсрочени публични вземания. 

При направеният анализ е обърнато внимание на обстоятелството, че при изтекла 

погасителна давност на вземания, за които са били предприети действия по 

принудително събиране от съдебен изпълнител, както и действията на съдебния 

изпълнител по спиране и/или прекъсване на давността по отношение на тези вземания 

сумите са както следва: 

1. Публични задължения към Община Смолян, формирани от: данък сгради, такса 
битови отпадъци, глоби, наказателни постановления, дължими към 31.12.2010 г. да бъдат 
отписани от регистрите на Община Смолян, към 31.12.2021г. считано до 01.03.2022 г. в 

размер на 1578003,01лв 

 Физически лица в размер на 559678,84лв в т.ч главница 229382,40лв и 

лихва 330296,40лв 

 Юридически лица в размер на  1018324,17лв в т.ч главница  442352,33лв 

и лихва 575971,84лв 

2. Частни задължения и вземания към Община Смолян, формирани от: такси за 
тротоарно право, разрешителни за поставяне, паркинг и третиране на отпадъци, дължими 

към 31.12.2010 г. да бъдат отписани от регистрите на Община Смолян, към 

31.12.2021год. считано до 01.03.2022г. в размер  на  33767,79лв 

            3. Частни задължения и вземания към Община Смолян, формирани от: наеми, 

услуги, лихви и други в размер на 398992,83лв и начислените лихви  както следва: 

3.1. Частни задължения и вземания към първостепенният  разпоредител Община 

Смолян, формирани от: наеми, услуги, лихви и други дължими към 31.12.2010 г. да бъдат 

отписани от регистрите на Община Смолян, към 31.12.2021год., считано до 01.03.2022 г. 
в размер на 395687,65лв   



  3.2. Частни задължения и вземания към второстепенни разпоредители на  
Община Смолян, формирани от: такси за предоставени услуги и храна  дължими към 

31.12.2019 г. да бъдат отписани от регистрите на Община Смолян, считано до 31.12.2021 

г.  главница в размер на 3305,18лв и начислената лихва; 

- Детска градина „Дъга“ с.Смилян –  главница  в размер на  2715,80лв; 

- Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания 

гр.Смолян  -  главница  в размер на  589,38лв и начислената лихва. 

Посочените обстоятелства налагат допускане на предварителното изпълнение на 
решението на общинския съвет, тъй като само така би била постигната защита на 

важните обществени интереси по смисъла на чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 173, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК, във 

връзка с чл. 110 и чл. 111 от ЗЗД, вр.чл. 82, ал. 1  от ЗАНН и чл.171, ал.2 от ДОПК и чл. 

60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс предлагам Общински съвет - Смолян 

да приеме следното  

РЕШЕНИЕ: 

І. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходими правни и 

фактически действия  по отписване от регистрите на Община Смолян задълженията на 
физически и юридически  лица към общината:         

1. Публични задължения към Община Смолян, формирани от: данък сгради, такса 
битови отпадъци, глоби, наказателни постановления, дължими към 31.12.2010 г. да бъдат 
отписани от регистрите на Община Смолян, към 31.12.2021год. считано до 01.03.2022 г. 
в размер на  1578003,01лв  

2. Частни задължения и вземания към Община Смолян, формирани от: такси за 
тротоарно право, разрешителни за поставяне, паркинг и третиране на отпадъци, дължими 

към 31.12.2010 г. да бъдат отписани от регистрите на Община Смолян,  към 

31.12.2021год., считано до 01.03.2022г. в размер  на 33767,79лв 

3. Частни задължения и вземания към Община Смолян, формирани от: наеми, 

услуги, лихви и други в размер на 398992,83лв и начислените лихви  както следва: 

 3.1. Частни задължения и вземания към първостепенният  разпоредител Община 
Смолян, формирани от: наеми, услуги, лихви и други дължими към 31.12.2010 г. да бъдат 

отписани от регистрите на Община Смолян, към 31.12.2021год., считано до 01.03.2022 г. 
в размер на 395687,65лв   

 3.2. Частни задължения и вземания към второстепенни разпоредители на  
Община Смолян, формирани от: такси за предоставени услуги и храна  дължими към 

31.12.2019 г. да бъдат отписани от регистрите на Община Смолян, към 31.12.2021год. 

считано до 01.03.2022 г.  главница в размер на 3305,18лв и начислената лихва; 

- Детска градина „Дъга“ с. Смилян –  главница  в размер на  2715,80лв; 



- Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания 

гр. Смолян  -  главница  в размер на  589,38лв и начислената лихва. 

ІІ. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на чл. 60 

от Административно процесуалния кодекс.  

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 


