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ОТНОСНО: Даване на мнение за опрощаване на данъчно задължение към държавата 
по постъпила преписка с вх. № ДЛ003058/30.03.2017 г. от Администрацията на 
президента на Република България по отправена молба от Албена Николова Чуралска с 
адрес гр. Смолян, ул. „Г. С. Раковски“ № 31, бл. Б, ет.1, ап. 1 

 
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. №  94-05-15 от 14.02.2017 
г. от Албена Николова Чуралска, живуща в гр. Смолян, ул. „Г. С. Раковски“ № 31, бл. 
Б, ет.1, ап. 1, за опрощаване на дължими държавни вземания.  

Съгласно указанията на Администрацията на Президента, изпратени с писмо № 
ДЛ003058/30.03.2017 г., Общинският съвет трябва да изрази мотивирано мнение по 
исканото опрощаване. 

С разпореждане № 6910126094 от 12.04.2016 г. на НОИ Териториално 
поделение-Смолян,  е разпоредено лицето Албена Николова Чуралска да  възстанови 
неправилно изплатената сума за пенсия, в размер на 1245,28 лв., от които главница за 
периода от 18.01.2013 г. до 31.01.2016 г. в размер на 1245,28 лв. Личната пенсия за 
инвалидност поради общо заболяване по чл. 74 от КСО е със срок до 01.03.2018 г. и е в 
размер на 72,27 лв., като е наложена удръжка за надвзета пенсия в размер на 10,32 лв, 
сума за изплащане 61,95 лв. 
 От декларираните данни е видно че лицето Албена Николова Чуралска има един 
син, който живее и работи в Германия. Тя съжителства в едно домакинство с брат си, 
който е безработен и баща си, който е пенсионер и е лице с увреждане. Семейството 
живее с доход от 503 лв. на месец. 
 От направена справка в Дирекция „Социално подпомагане“ е видно, че г-жа 
Чуралска е подпомагана с целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2016/2017 
г. по Наредба № РД07-5/2008 г., в размер на 362,30 лв.  

Съгласно направената справка с отдел „Местни данъци и такси“ при Община 
Смолян,  г-жа Чуралска е съсобственик на имот с адрес: гр. Смолян, ул. Г. С. Раковски 



№ 31, вх. Б, ет.1, ап. 1. Имотното състояние е както следва: Жилище РЗП 118,38 кв./м.; 
РЗП Мазе 19,52 кв./м. и РЗП Обект 98,86 кв./м. Данъчната оценка на имота за лицето е 
865,3 лв. Движимо имущество няма. За 2017 г. има непогасени задължения по ЗМДТ в 
размер на 2,38 лв. 

На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК и с направена справка в 
информационната система на ТД на НАП Пловдив, офис Смолян е установено, че към 
настоящия момент г-жа Чуралска, няма публични задължения.  

Преписката е обработена и комплектована с необходимите декларации, сведения 
за семейно положение, имотно състояние и удостоверения за задължения към 
държавата. 

 
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. Изразява положително становище за опрощаване на дължими държавни 

вземания от Албена Николова Чуралска, представляващи неправилно изплатена сума за 
лична  пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл. 74 от КСО. 

II. Възлага на председателя на Общински Съвет – Смолян да изпрати преписката 
и настоящето решение до Администрацията на Президента за окончателното и 
разглеждане. 
 
 
 
Вносител: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 


