
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ШУМЕН 
 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
От Любомир Христов 

 Кмет на Община Шумен 
 
 

Относно: Даване съгласие по постъпила молба Вх. №94-Й-124/30.10.15 г. от Йорданка Ангелова Русева 
за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 
2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 
 
 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕДЖЕВ, 
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Постъпила е молба от Йорданка Ангелова Русева от гр. Шумен, ул. “Пета” №70, с 
искане за приемане на решение от Общинския съвет за внасяне на предложение в Министерски 
съвет, необходимо за преценяване правото на персонална пенсия на детето Стоян Цветков 
Нанчев, наследник на починалия Цвятко Нанчев Цветков (удостоверение за наследници № 79 
от 28.10.2015 г.).  

Детето Стоян Нанчев е настанено с решение №747/17.10.2014 г. на Шуменски районен 
съд в приемното семейство на Йорданка Ангелова Русева.  

Г-жа Русева е представила декларация, че починалия Цвятко Нанчев Цветков, баща на 
Стоян Цветков Нанчев, няма достатъчно положен осигурителен стаж за отпускане на друг вид 
пенсия. 

Налице са основанията по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 1 
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, а именно, че персонални пенсии могат да се 
отпускат на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.  

Предвид горното и на основание чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме 
следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

I. Общинският съвет дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за 
отпускане на персонална пенсия на:  

1. Стоян Цветков Нанчев – роден на 17.07.2004 г.  
от гр. Шумен, ул. “Пета” №70. 
 
II. В 15 дневен срок решението да се предостави на молителя, за представяне в НОИ гр. 

София. 
 
 
 
 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
Съгласували: 
П. Петрова, директор дирекция СПЗ 
 
И.Кавръков 
Ст.юрисконсулт на Община Шумен 


