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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№112 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.06.2020 г. с  Протокол № 11 
 

ОТНОСНО Опрощаване. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, по повод постъпило в 

Общински съвет – гр. Брацигово писмо с вх. № 006-00-1/01.06.2020 г. от председателя 

на Комисията по опрощаване към Администрацията на Президента на Република 

България, по образувана преписка по молба до президента с вх. № 95-05-26/18.05.2020 

г. от М. С., , за опрощаване на глоба в размер на 1000 лв., наложена с Наказателно 

постановление № ****/2020, издадено на 22.04.2020 г. от началника на отдел 

„Митническо разузнаване и разследване Тракийска“ към Агенция Митници, по чл. 126, 

ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове за това, че държи в дома си 1 кг. 

тютюн за пушене без данъчен документ по ЗАДС или друг документ, доказващ, че е 

платил акциза, и след като взе предвид предложението на инж. Веселина Дамова – 

Председател на Общински съвет с вх. № 008-00-54/16.06.2020 г. с приложените към 

него документи, постъпилите становища, обстоятелства и фактите, предложения  и 

възражения, Общински съвет – гр. Брацигово 

 

Р Е Ш И: 

  
Дава мнение да се опрости от Президента на Република България глоба в размер на 

1000 лв., наложена на М.  С., , с Наказателно постановление № ****/2020, издадено на 

22.04.2020 г. от началника на отдел „Митническо разузнаване и разследване 

Тракийска“ към Агенция Митници, по чл. 126, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и 

данъчните складове за това, че държи в дома си 1 кг. тютюн за пушене без данъчен 

документ по ЗАДС или друг документ, доказващ, че е платил акциза, по следните 

съображения: поради тежкото му материално и здравословно състояние. 
 

Общ брой общински съветници:13 

Присъствали:12 

Гласували: „За“-12 , „Против“-няма, „Въздържали се“-няма 

 

 

                                                                      Председател  на ОбС Брацигово: 

                    /инж.Веселина Дамова/ 


