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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 803 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.02.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32 

 

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

юридически лица с изтекла давност към община Смолян 
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 

– кмет на община Смолян, 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  

 

Р Е Ш И: 

 

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, в размер на  1631716,44лв  

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,  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 да бъдат отписани от регистрите 

на Община Смолян 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  да бъдат отписани 

от регистрите на Община Смолян,   главница в размер на 7240,48лв и начислената лихва; 

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

- Детска градина „Радост“ гр. Смолян –  главница  в размер на  3778,80лв 

- Детска градина „Веселушко“ гр. Смолян –  главница  в размер на  156,50лв; 
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-  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.  

 

 

29-26-21   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


