
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 624 
 
 Взето с протокол № 33 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.09.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Становище по преписка № 94-05-34/17.06.2021 г. по описа на 

Администрацията на Президента за опрощаване на несъбираеми държавни вземания 

С писмо вх. № 188/28.06.2021 г. в Общински Съвет Септември е депозирана  
преписка с № 94-05-34/17.06.2021 г. по описа на Администрацията на Президента -
Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Преписката е образувана, 
въз основа на Молба по реда на чл. 98, т. 12 от Конституцията от Атанас Василев 
Керимов - жител на гр. Септември. След извършена проверка се установи, че заявеното 
за опрощаване задължение е публично държавно и неизплатени задължения към 
бюджета на Община Септември няма. В изпълнение на указания от страна на Комисията, 
както и на основание  чл. 14, ал. 2 от Правилата за работа на Комисията по опрощаване 
на несъбираеми държавни вземания към Президента на Република България, утвърдени 
с Указ № 143/04.07.2017 г. на Президента на РБ, общинска администрация е извършила 
проучване на имущественото състояние на молителя, като преписката е окомплектована 
и изпратена към Национална агенция за приходите за становище. Предвид 
обстоятелството, че заявеното за опрощаване задължение е публично държавно, 
органите на НАП на свое основание също са извършили   проучване на имущественото 
състояние на молителя. Становището на Директора на ТД на НАП Пловдив е изготвено 
и представено за сведение. Съгласно становището на НАП, за да се допусне опрощаване 
на държавно вземане, то последното следва да бъде несъбираемо, т.е. да са изчерпани 
всички законови средства и да липсват каквито и да било изгледи за събирането на 
вземането. В заключение Директорът на ТД на НАП Пловдив, взема становище, че в 
настоящия случай задължението на Атанас Керимов е в размер на 51.65  лева, като 
предвид събраните данни за имущественото състояние на длъжника, същото НЕ Е 
НЕСЪБИРАЕМО. 

С оглед събраната информация и взетото от странна на НАП становище, 
общински съвет на свой ред също следва да предостави становище по Молбата за 
опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Въпреки че задължението не е към 
община Септември, становището на Общински съвет е необходимо, за окончателно 
окомплектоване на преписката и изпращането й на Комисията по опрощаване на 
несъбираеми държавни  вземания към Президента на Република България за 
произнасяне. 

Общински съвет гр. Септември като взе предвид предложението на Кмета на 
Община Септември и след направените обсъждания, на основание чл. 98, т. 12 от 
Конституцията на Република България, във връзка с чл. 14, ал, 2 от Правилата за работа 
на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания към Президента на 
Република България, утвърдени с Указ № 143/04.07.2017 г. на Президента на РБ, във 

връзка с чл. 168 от ДОПК и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА 

 



Р Е Ш И: 
 

Общински съвет Септември  се присъединява към Становище на Директора на ТД  
на НАП Пловдив по Молба вх. № 94-05-34/17.06.2021 г. по описа на Администрацията 
на Президента за опрощаване на несъбираеми държавни вземания на лицето Атанас 
Василев Керимов, като напълно споделя и изложените мотиви, а именно че предвид 
имущественото състояние на длъжника и размера на вземането, същото не е 

несъбираемо. 

 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             18 
Гласували: 18 
"За": 17 
"Против":            0        
"Въздържали се": 1 

 
 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


