О Т Ч Е Т
за работата на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни
вземания за периода от 14.05.2012 г. до 01.11.2012 г.
Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания е
назначена с Указ № 172 от 27.04.2012 на Президента като колективен
помощен орган при упражняване на правомощията му по чл. 98, т. 12 от
Конституцията.
І. Комисията осъществява възложената й работа в състав, включващ
представители на различни институции. В комисията работят: председател Димана Ранкова и членове: Евелина Стоева - Димитрова, Асен Гудев, Йордан
Константинов, Димана Йосифова, Даниела Асенова, а след 01.11.2012 г. ще се
включи и Пламен Конов. Дейността на комисията се подпомага от експерти.
Комисията осъществява дейността си въз основа на следната правна уредба Конституцията, Данъчно - процесуалния кодекс (ДОПК), Указ № 173 от
27.04.2012 г. на Президента, с който са утвърдени Правила за нейната работа уреждат правата и задълженията на членовете; реда за вземане на решения и
мотивирано предложение до Президента по всяка преписка. На заседание от
14.05.2012 г. комисията одобри Вътрешни правила за своята работа съгласно
чл. 2, ал. 2 от Правилата, утвърдени с Указ № 173 - урежда реда на изясняване
на факти и обстоятелства, за да се произнесе комисията по всяка постъпила
молба за опрощаване.
ІІ. По всяка молба се образува преписка, по която се събират данни за
молителите: за тяхното финансово, имуществено и семейно положение, както и
здравословно състояние на длъжника и членовете на неговото семейство и
домакинство; за произхода на задължението, дали и каква част от него е
изплатено и други данни от значение за решение на комисията.
В процедурата по събиране на информация по преписките и с оглед
променените съвременни условия комисията работи с формуляри за писма,
въпросник - сведение и декларации, които се предоставят за попълване от
молителите, съответно от общинските съвети, данъчните органи и другите
заинтересовани институции в съответствие с Данъчно - осигурителния
процесуален кодекс и са съгласувани с общинските съвети, НАП и НОИ.
III. На 8 заседания на комисията, проведени в периода от 14.05.2012 г. до
01.11.2012 г. са разгледани 283 броя молби с искане за опрощаване на
задълженията - общо в размер на 939 948,57 лв. в т.ч. 696 250,27 лв.
главница и лихва - 243 698,30 лв.
ОПРОСТЕНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ
Уважени са молбите на 38 лица за опрощаване на задълженията и за
това са издадени съответните укази - в общ размер на 68 322,76 лв., в т.ч.
47 641,55 лв. главница и 20 231,21 лв. лихва.
Мотивите, които Комисията е приемала като основание за опрощаване
на съответното задължение, могат да се обобщят така:
- пълна или частична липса на имущество - движимо и/или недвижимо;
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- минимални месечни доходи на длъжника и членове на неговото
семейство или домакинство;
- състоянието на трайна безработица за длъжници в районите на страната
с висока безработица;
- многодетни семейства;
- лошо здравословно състояние на длъжника и членове на неговото
семейство или домакинство;
- пределна възраст на молителя;
- наследени задължения.
По своя характер опростените държавни вземания произлизат главно
от:
а) неправилно получени парични обезщетения за отглеждане на малко
дете до двегодишна възраст.
б) задължения от неправилно получени целеви помощи и социални
помощи - поради извършени сделки с недвижимо имущество.
в) задължения по невнесени здравноосигурителни вноски.
НЕОПРОСТЕНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ
За посочения периода не са уважени молбите на 161 граждани, с които
искат да бъдат опростени задължения, възлизащи общо на сумата 434 088,46
лв., в т. ч. 241 363,64 лв. главница и 192 724,82 лв. лихва. За да се откаже
опрощаване, водещи са били мотиви като: доброто материално и имотно
състояние на длъжника и членовете на неговото семейство или домакинство;
налично движимо имущество; добри месечни доходи за издръжка;
трудоспособна възраст; добро здравословно състояние, поради което е прието,
че дължимите суми не са несъбираеми и има възможност чрез ефективни
изпълнителни действия същите да се съберат и внесат в бюджета на държавата
или на НОИ и НЗОК. Неопростените задължения представляват неправилно
получени парични обезщетения за отглеждане на малко дете до двегодишна
възраст, неправилно получена пенсия за осигурителен стаж и възраст,
неправилно получена наследствена пенсия, неправилно получени целеви
помощи, невнесени здравноосигурителни вноски и задължения към ДФ
„Земеделие”.
НЕОПРОСТЕНИ НЕДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ
В администрацията на Президента постъпват и молби за опрощаване на
вземания, които са извън кръга на държавните вземания по чл. 98, т. 12 от
Конституцията. Комисията е разгледала и 84 бр. преписки за задължения на
граждани към “Топлофикация”, ЧЕЗ, ЕОН и др., касаещи неплатени сметки за
битови услуги, неплатен наем на жилища - общинска собственост, неплатени
кредити към банки, вземания с частен характер към общините и др., които
принципно не представляват държавни вземания и не могат да се разглеждат
по реда на чл. 98, т. 12 от Конституцията.
Сумата на тези задължения възлиза за посочения период - май-октомври
2012 г. общо на 437 537,35 лв.
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