
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ШУМЕН 
 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
От Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 

Относно: Даване съгласие по постъпила молба Вх. №94-М-15/07.01.16 г. от Мариянка Недкова 
Александрова за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални 
пенсии 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 Мариянка Недкова Александрова от с. Салманово, общ. Шумен, 
ул. “Теменуга” №6, с искане за приемане на решение от Общинския съвет за внасяне на 
предложение в Министерски съвет, необходимо за преценяване правото на персонална пенсия 
на децата Ренета Севдалинова Ангелова и Жасмина Севдалинова Ангелова, наследници на 
починалия Севдалин Ангелов Христов (удостоверение за наследници № 2 от 07.01.2016 г.).  

Децата Ренета Севдалинова Ангелова и Жасмина Севдалинова Ангелова са настанени с 
решения №1725/02.11.2015 г. и №1802/23.11.2015 г. на Шуменски районен съд, в приемното 
семейство на Мариянка Недкова Александрова.  

Г-жа Александрова е получила откази за отпускане на наследствени пенсии за 
инвалидност поради общо заболяване от починал баща - Разпореждания № 
21152776#3/07.12.15 г. и № 21152776#2/07.12.15 г. на Териториално поделение на Национален 
осигурителен институт – гр. Шумен.  

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 персонални пенсии на:  

1. Ренета Севдалинова Ангелова – родена на 14.03.2012 г.  
от с.Салманово, общ. Шумен, ул. “Теменуга” №6 
2.  Жасмина Севдалинова Ангелова - родена на 13.11.2013 г. 
от с.Салманово, общ. Шумен, ул. “Теменуга” №6. 
 

II. В 15 дневен срок решението да се предостави на молителя, за представяне в НОИ    
гр. София. 
 
 
 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
Предложил: д-р Св.Маркова, зам.-кмет СПЗ 
 


