
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 Николай   Мелемов  -  Кмет  на Община Смолян 
 

 
ОТНОСНО: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания 

от Н. Б. К. от гр.Смолян.     

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  

От Администрация  на Президента на Република България в Общински съвет – 

Смолян е постъпила преписка с вх.№ОбС000458/11.09.2020г.., образувана по заявление 

от Н. Б. К. от гр. Смолян, 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 № 

94-05-69/09.09.2020г., Общинският съвет трябва да изрази мотивирано  мнение по 

исканото опрощаване. 

Въз основа на приложената декларация на лицето, с която дава съгласие за 

разкриване на данни за материално и имотно състояние, както и данни за данъчна и 

осигурителна информация, съгласно чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК е поискана информация 

за цялостното имотно състояние от отдел „Местни  приходи“. След извършена справка 

и изготвен акт за установяване на задължения по декларации на основание чл. 107, ал. 3 

от ДОПК към 11.09.2020 г. са установени следните дължими данъци и такси:   

• Данък недвижим имот за периода –  2011-2020 г. – 103.62 лв. /сто и три лева 

и шестдесет и два / лева; 

• Данък недвижимо имущество 2 леки автомобила за периода – 2011-2020 г. - 

772,51 лв. /седемстотин седемдесет и два лева и петдесет и едни/ лева; 

• Такса битови отпадъци за периода - 2011- 2020 г. – 408.78 /четиристотин 

тридесет и шест лева и двадесет и седем/ лева.;  

                             Общо:  1 303,84 /хиляда триста и три лева и осемдесет и четири/ лв 

По писмени данни на РУ „Социално осигуряване” – Смолян на лицето  Н. Б. К. 

се посочва, че лицето е пенсионер по болест с ЕР на ТЕЛК №3573/222 от 15.12.2006г., 

освидетелстван със 100%  с чужда помощ, с отпусната пенсия в размер на 287,50 лв.  

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

Н. Б. К. не се подпомага по чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социалното 

подпомагане, но се подпомага ежемесечно по чл.70 от Закона за хора с увреждане с 

добавка за чужда помощ 108,90 лв. Общия доход на лицето е в размер от 396,40 лв.. 

Ползвател е на социалната услуга в домашна среда - личен асистент по механизма 

„Лична помощ“  предоставена от Община Смолян. 

 Съгласно подадена от него молба с вх.№ ДЛ005583/13.06.2019г.  и на основание 

чл.171, ал1 и ал.2 от ДОПК са погасени от Община Смолян на 27.06.2019г. задължения 



– данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци  в общ размер на 984,50лв., 

изчислени за периода 01.01.2006г. до 31.12.2013г. 

 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 чл. 168, т. 4 от ДОПК публичното вземане се погасява при 

опрощаване, което се извършва от Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни 

вземания към Администрацията на Президента на Република България. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 27, ал. 3 

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 становище за опрощаване на 

дължими суми представляващи данъчни задължения свързани с данък 

недвижимо имущество и такси битови отпадъци, от Н. Б. К., в общ размер на  

1303,84 лв.  

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

настоящето решение до Администрацията на Президента за окончателното й 

разглеждане. 

 

 

 

 
Вносител, 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН   

 

 

  

 


