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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Рая Матева – заместник - кмет на Община Търговище
ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на Сунай Мустафов
Мустафов
Дами и господа общински съветници,
В Община Търговище се получи писмо от Администрацията на Президента
на Република България във връзка с постъпила молба от Сунай Мустафов
Мустафов от гр. Търговище, с която се иска опрощаване на задължение,
възникнало в резултат на сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“.
В молбата си г-н Мустафов обяснява, че на 28.04.2008 г. между него и
Държавен фонд „Земеделие“ е сключен Договор за предоставяне на помощ DE
MINIMIS за закупуване на фураж за изхранване на животни млечно направление на
земеделски производители по смисъла на Регламент (ЕО) №1535/2007 г. на
Комисията от 20.12.2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за
Европейската Общност към помощите DE MINIMIS в сектора на производството
на селскостопански продукти. Въз основа на сключения договор, г-н Мустафов е
получил финансова помощ в размер на 5 100 лв., (по 300 лв. за брой животно- общо
за 17 крави) с условие да запази животните, които са предмет на договора – две
години. При междинна проверка е установено, че лицето е намалило животните по
договора с 10 броя, в следствие на което му е изпратена Покана за доброволно
плащане по смисъла на раздел IV, т. 4.1 от договора, за сумата от 3000,00 лв.
Съгласно раздел IV, т. 4.1 от договора „При намаление на задължителните за
запазване бройки животни без доказани обективни причини след получаване на
субсидията, за всяка бройка по-малко, земеделският производител незабавно
възстановява съответната част от получената субсидия, ведно със законната лихва
от датата на получаване на субсидията.“ Поради неиздължаване на сумата в
сроковете по поканата за доброволно плащане, срещу Сунай Мустафов Мустафов е
заведено дело, вследствие на което ДФ „Земеделие“ се е сдобил с Изпълнителен
лист №286/13.06.2011 г. на РС Омуртаг. Вземането е предадено за събиране на
НАП.
По молба на Националната агенция за приходите (НАП) и въз основа на
издадения срещу Сунай Мустафов изпълнителен лист от 13.06.2011 г. по ч. гр. д.
№259/2011 г. по описа на Районен съд, гр. Омуртаг е образувано изпълнително
дело №84/2012 г. по описа на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) Анелия Загорова,
рег. №769.

За събиране на вземането по предявения изпълнителния титул е поискано
принудителното изпълнение да бъде насочено срещу движимото имущество на
лицето, вкл. МПС и земеделска техника, както срещу недвижимо имущество,
съгласно Нотариален акт №13, том IV, рег. №4444, дело №420 от 10.04.2008
година. В хода на изпълнителното производство е наложена възбрана върху ½ ид.
част от самостоятелен обект в сграда – жилище №3, находящо се в гр. Търговище,
ул. „Славянска“ №6, вх. Б, ет. 1, ап. 3. На извършения на 16.01.2013 г. опис,
съдебният изпълнител е установил, че недвижимият имот е единствено жилище на
длъжника и като такъв по смисъла на чл. 444 т. 7 от Граждански процесуален
кодекс (ГПК) е несеквестируем, не са открити и движими вещи, срещу които да
бъде насочено принудителното изпълнение.
Със съобщение с изх. № 7991/01.09.2016 г. НАП е уведомена, че
изпълнително дело №84/2012 г. е прекратено на основание чл.433, ал. 1, т. 8 от
ГПК. С молба с изх. №12-00-857/10.01.2017 г. е образувано ново изпълнително
дело. Поискано е да бъде наложен запор върху моторни превозни средства,
съгласно справка, издадена от Областна дирекция „Полиция“, сектор „Пътна
полиция“, гр. Търговище. Не е извършен опис, тъй като по делото са представени
доказателства, че движимите вещи не са собственост на длъжника.
За погасяването на задължението по сметка на НАП са постъпили общо
356.40 лева, които са отнесени за погасяване на разноски.
Към 25.09.2018 г. задължението на Сунай Мустафов Мустафов по
изпълнителния лист от 13.06.2011 г., възлиза на 7 241.57 лева, от които 3 000.00
лева – главница, 3 718.68 лева – лихви и 522.89 лева – юрисконсултско
възнаграждение в полза на НАП, присъдено в изпълнителното производство.
Молителя се намира в недобро здравословно състояние, имайки предвид
влязло в сила Експертно решение на ТЕЛК №3811 от 14.12.2017 г. с което е
установено, че има степен на увреждане 50%. Водещата диагноза, посочена в
Експертното решение е стар инфаркт на миокарда. Въз основа на инвалидността, на
основание чл. 74, ал. 1 от КСО 12.12.2017 г. Сунай Мустафов получава инвалидна
пенсия в размер на 170.00 лева.
От удостоверението, издадено от Отдел „Местни данъци и такси“ на
Община Търговище е видно, че на името на Сунай Мустафов Мустафов има
декларирано недвижимо имущество: ½ идеални части от жилище с площ 60 кв. м.
Няма декларирано движимо имущество.
На опрощаване от Президента подлежат публичните държавни и
общински задължения изрично посочени в чл. 162 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс /ДОПК/. Задължението към ДФЗ не попада в категорията на
горепосочените хипотези. Съгласно чл.27, ал.5 от Закона за подпомагане на
земеделските производители, вида на вземането е частно държавно вземане.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Търговище да вземе
следното:
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 9 от Указ №2773/23.12.1980
г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и във връзка с чл.98, т.12
от Конституцията на Република България, Общински съвет – Търговище предлага
на Президента на Република България ДА НЕ ОПРОСТИ дължимите частни

държавни вземания на Сунай Мустафов Мустафов, от гр. Търговище,
представляващи задължения по сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за
предоставяне на помощ DE MINIMIS за закупуване на фураж за изхранване на
животни в размер на 7 241.57 лева, от които 3 000.00 лева – главница, 3 718.68 лева
– лихви и 522.89 лева – юрисконсултско възнаграждение, съгласно информация
към 25.09.2018г., предоставена от ЦУ на НАП.

ВНОСИТЕЛ:
Рая Матева
Заместник-кмет на Община Търговище
Съгласувал: Десислава Мирева
ст. юрисконсулт в отдел «НПО»
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