
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 51  
От 04.05.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 649 
 
 

ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни /публични/ 
вземания към Държавния бюджет на Р България 
  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 година и  

чл.98, т.12 от Конституцията на Р България, 
   РЕШИ: 

 
І.Изразява мотивирано предложение, с което НЕПРЕДЛАГА опрощаване 

на задължението в размер на 2000 лв., включващо и лихва на: 
1.Галина Цветанова Михалкова и Димитър Недялков Михалков, жители 

на с.Девене, община Враца, ул. „Шипка” №6 
МОТИВИ:  
- поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и 

Законите в Република България за опрощаване на публичните вземания са 
единствено в правомощията на Президента на Република България. 
Опрощаването се извършва при установяване на липса на собственост и липса 
на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително тежко 
материално положение. При извършената проверка се установи, че лицата 
имат следната собственост: 

І.Галина Цветанова Михалкова: 
- Собственик на ½ идеална част от обект - жилище в с.Девене, 

ул.”Шипка” № 6, декларирам с данъчна декларация вх.№140555 от 21.05.1998 
година; 

- Собственик на ½ идеална част от обект - второстепенна сграда 
жилищна в с.Девене, ул.”Шипка” № 6, декларирам с данъчна декларация 
вх.№140555 от 21.05.1998 година; 

- Собственик на  ½  идеална част от обект гараж в с.Девене, ул.”Шипка” 
№ 6, декларирам с данъчна декларация вх.№140555 от 21.05.1998 година; 

- Собственик на ½ идеална част - земя, в землището на с.Девене; 
- Собственик на 1/6 селскостопанска сгради и земя; 
Съгласно удостоверение за декларирани данни от 20.04.2010г. 
ІІ.Димитър Недялков Михайлов: 
- Собственик на ½ идеална част от обект - жилище в с.Девене, 

ул.”Шипка” № 6, декларирам с данъчна декларация вх.№140555 от 21.05.1998 
година; 

- Собственик на ½ идеална част от обект - второстепенна сграда 
жилищна в с.Девене, ул.”Шипка” № 6, декларирам с данъчна декларация 
вх.№140555 от 21.05.1998 година; 



- Собственик на  ½  идеална част от обект гараж в с.Девене, ул.”Шипка” 
№ 6, декларирам с данъчна декларация вх.№140555 от 21.05.1998 година; 

- Собственик на ½ идеална част - земя, в землището на с.Девене; 
- Собственик на 1/6 селскостопанска сгради и земя; 
Съгласно удостоверение за декларирани данни от 20.04.2010г. 
 
Ето защо и на основание становище на органите по приходи в Дирекция 

„МДТ” в Община Враца, Общински съвет – Враца прави това мотивирано 
предложение за неопрощаване на посочените задължения. 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 
                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Ел.Георгиева/  

 

 
 


