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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Oтписване от счетоводния баланс на Община Елена на просрочени, 

погасени по давност публични вземания, произтичащи от несъбрани такси за 

ползване на детски градини на обща стойност 3 861.61 лв. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

През месец май 2018 г. в деловодството на общинската администрация постъпи докладна 

записка от директора на ДГ „Мир“ - с. Каменари с предложение за отписване на стари 

задължения, произтичащи от несъбрани такси за ползване на детска градина. Изискано бе 

становище от директора на директора „Финанси, бюджет и местни приходи“, съгласувано 

с юрисконсулта на общината. 

Проблемът с несъбраните такси от стари години за ползване на детски градини важи за 

всички градини на територията на общината. Съгласно приложена към становището и към 

настоящото предложение справка по години и по градини става ясно, че несъбрани такси 

има от преди 1994 г. Причините, поради които се стига до натрупване на несъбрани такси 

от детски градини са различни – миграционни процеси, липса на финансова възможност у 

родителите и тромав законов механизъм за принудително събиране на подобен род 

вземания. Натрупването им в годините обаче води до влошаване на финансовите 

показатели на общината. Към настоящия момент не са предприемани действия по 

отписване на тези вземания от баланса на общината.  

Таксите за ползване на детски градини са регламентирани в чл. 6, ал. 1, б. „в“ от Закона за 

местните данъци и такси и представляват публични задължения. Съгласно чл. 162, ал. 2, т. 

3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) вземанията за общински такси, 

установени по основание със закон, са публични вземания. За този вид публични вземания 

чл. 171, ал. 1 от ДОПК предвижда, че същите се погасяват с изтичането на 5-годишен 

давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е 

следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък 
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срок. Не са установени данни за спиране и прекъсване на погасителната давност съгласно 

чл. 172 от ДОПК. 

С оглед горното, намирам за необходимо да се предприемат действия по отписване на 

част от задълженията, тъй като същите са погасени по давност и са несъбираеми. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния  

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 173 и чл. 171, ал. 1, във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 3 и т. 9 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, Общински съвет Елена 

Дава съгласие да бъдат отписани от счетоводния баланс на община Елена 

просрочени, погасени по давност публични вземания, произтичащи от несъбрани 

такси за ползване на детски градини за периода до 2012 г. включително в размер на 

3861.61 лв. съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Силвия Мирянова, директор на дирекция „ФБМП“ 

20.06.2018, 11:55 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


