
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛХОВО 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 

от Николай Тончев Колев – председател на Общински съвет - Елхово 

 

ОТНОСНО: Опрощаване на публично вземане по молба за опрощаване до 

Президента на Република България с вх.№ 94-05-55/14.10.2022 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

в Общински съвет – Елхово е получена от Администрацията на 

Президента на Република България преписка по молба от А. А. А. за 

опрощаване на надвзето парично обезщетение за безработица. 

Задължението на молителя е публично вземане и представлява 

недобросъвестно получено парично обезщетение за безработица за 

периода от 27.06.2016 г. до 26.03.2017 г. в размер на 18687.57 лева, от 

които 12540.00 лв.- главница и 6147.57 лева - дължима лихва от датата на 

неправомерно полученото обезщетение до датата на издаване на 

разпореждане № 282-00-229-6/12.11.2021 г. на ръководителя на контрола 

по разходите на ДОО при ТП на НОИ-Ямбол. 

 Извършено е пълно проучване на имущественото състояние на 

молителя чрез изпращане на запитване до редица институции и 

извършване на служебни справки в регистрите на НАП и ГРАО и отдел 

„МДТ“ при община Елхово.  

 От извършените справки се установиха следните обстоятелства: 

Семейното положение на молителя е „разведен”. Молителят е с 

постоянен адрес: гр. Елхово, ул. „Цар Освободител” №11. 

 По отношение на имущественото състояние на молителя се 

констатира следното: след служебна справка в отдел „МДТ“ при община 

Елхово, се установява че лицето А. А. А. е собственик по подадена 

декларация по чл.14 от ЗМДТ на 0.5000 ид.ч. от имот в гр.Елхово, 

ул.”Тринадесети март” № 11, вх.А, ет.3, ап.7, представляващ жилище РЗП: 

79.41 кв.м, РЗП: мазе 12.64 кв.м., РЗП обект: 66.77 кв.м.декларирано 

имущество на територията на общината. 

 От становище на директора на ТП на НОИ - Ямбол, регистрирано в 

Общински съвет-Елхово с вх. рег. № 852/04.11.2022 г. се установява, че 

лицето А. А. А. към дата 28.10.2022 г. дължи общо 15172,33 лв. с вкл. 

лихви от недобросъвестно получено парично обезщетение за безработица, 

на основание чл.114, ал.1 и 3 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/. 

 Преписката е обработена и окомплектована с необходимите 

декларации, справки и цитираното становище от директора на ТП на НОИ 



гр. Ямбол, съгласно указанията на Администрацията на Президента, 

изпратени с писмо с изх. № 94-05-55/1 от 18.10.2022 г. 

Въз основа на събраните справки и документи, Общински съвет –

Елхово  трябва да изрази своето мнение по исканото опрощаване, като се 

съобрази с изложените по-горе факти и обстоятелства. 

 На основание гореизложеното, предлагам общински съвет да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, 

т.12 от Конституцията на Република България, чл.8 и 9 от Указа за 

опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и въз основа на 

обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в докладната записка, 

Общински съвет-Елхово изразява положително/отрицателно становище 

за опрощаване на дължими държавни вземания на А. А. А. по подадена 

негова молба с вх.№ 94-05-55/14.10.2022 г., което да бъде изпратено до 

Администрацията на Президента на Република България. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ 

Председател на ОбС-Елхово 
 


