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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 
 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 

 
Относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Нина 
Костадинова Жайгарова 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 От Администрацията на Президента на Република България в Общински съвет град 
Смолян е постъпила преписка с №ДЛ007827/07.10.2016г., образувана по заявление от Нина 
Костадинова Жайгарова с адрес: гр.Смолян, ул.”В. Райдовски” 24А вх.“А“ за опрощаване на 
дължими суми за даначни задължения свързани с данък недвижимо имущество и такси 
битови отпадъци, на жилището в което живее, с посоченият по - горе адрес.  

Съгласно указанията на Администрацията на Президента, изпратени с писмо № 94-05-
144 от 06.10.2016 год., Общинският съвет трябва да изрази мотивирано мнение по исканото 
опрощаване. 

След направена справка и изготвен акт за установяване на задължения по декларации 
на основание чл.107, ал.3 от ДОПК се установи наличие на задължения от 2008г. до 
2012г.вкл., на стойност 338,52/словом триста тридесет и осем лева и петдесет и две 
стотинки/ и задължения от 2013г. до 2016г. месец октомври на стойност 266,91/словом 
двеста шестдесет и шест лева и деветдесет и една стотинки/ които задължения са на обща 
стойност 605,43 /словом шестстотин и пет лева и четиридесет и три стотинки/съгласно 
справка задължения на лицето Нина Костадинова Жайгарова към дата 25.10.2016г.  
представляващи дължими суми за данък недвижимо имущество и такси битови отпадъци.   

Преписката е обработена и окомплектована с необходимите документи и 
удостоверения за задължения. 

Въз основа на събраните справки и документи Общинският съвет трябва да изрази 
мотивирано мнение по исканото опрощаване, като се съобрази с изложените по-горе факти и 
обстоятелства.  

 Хипотезата на чл.168, т.4 от ДОПК дава възможност публично вземане да се погаси 
при опрощаване, което се извършва от комисия по опрощаване на несъбираеми държавни 
вземания към Президенството на Република България. 
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 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 следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
I. Изразява положително становище за опрощаване на дължими суми 

представляващи данъчни задължения свързани с данък недвижимо имущество и такси 
битови отпадъци,  от Нина Костадинова Жайгарова, в общ размер на 605,43 /словом 
шестстотин и пет лева и четиридесет и три стотинки/.  

II.  Възлага на председателя на Общински Съвет – Смолян да изпрати преписката и 
настоящето решение на Администрацията на Президента за окончателното и разглеждане. 

 
 

 
 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
                  НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 
 

 

 

 

 


