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ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
От Любомир Христов  

Кмет на Община Шумен 
 
 

Относно: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. 
№61-01-337/10.08.2016 г. от Администрацията на Президента на Република България, 
във връзка с подадена молба от Васил Маринов Йорданов от гр. Шумен, ул. “Шуменска 
комуна” №22, ет. 1, ап. 5. 

 
 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕДЖЕВ, 
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Васил Маринов Йорданов има задължения за здравно осигуряване за периода 
01.01.2012 г. – 30.04.2016 г. Към 06.10.2016 г. задълженията му са в размер 1 095,48 лв., 
от които: 

• Главница – 873,60 лв.  
• Дължима законна лихва – 221,88 лв. 
По извършена и предоставена от Отдел „Местни данъци и ТБО” справка към 

01.09.2016 г., лицето не притежава недвижима и движима собственост. 
От извършени от Национална агенция за приходите проучвания е установено, че 

Васил Йорданов: 
-  не притежава земеделски земи 
-  няма открити банкови сметки  
-   не извършва стопанска дейност 
-   не е регистраран като едноличен търговец 
-   няма участие в търговско дружество и няма данни за сключени трудови 

договори 
- не получава социални помощи, интеграционни добавки и е с прекъснати 

здравноосигурителни права.  
Г-н Йорданов има съпруга Виолетка Енева Йорданова на 67 години и син 

Йордан Василев Йорданов на 37 години, неженен, с които не поддържа никаква връзка. 
Становището на ТД на Национална агенция за приходите по отношение на 

събираемостта на задължението е:  
Декларации образец №7 не попадат в кръга на изпълнителните основания, 

визирани в чл. 209, ал. 2 от ДОПК, поради което за събиране на възникналите 
задължения не може да се образува изпълнително дело и публичното задължение за 
здравно осигуряване на Васил Маринов Йорданов е несъбираемо със способите на 
принудителното изпълнение. 

Длъжникът Васил Йорданов е 67 годишен, женен. Не получава никакви доходи. 
На 05.11.2015 г. със Заповед №РД-25-1800 на кмета на Община Шумен е настанен в 
сградата на ул. „Шуменска комуна“ №22, ет. 1 в стая 5, определена за кризисно 
настаняване, след получено от ОД на МВР-Шумен писмо, че лицето е в безпомощно 
състояние и не може да бъде осъществена връзка с неговите роднини, тъй като 



съпругата му не живее на адреса, на който е регистрирана, а синът му е напуснал 
страната на 19.07.2014 г. С писмо на Община Шумен до Дирекция „Социално 
подпомагане“-Шумен за приоритетно настаняване предвид невъзможността да се 
обслужва сам и нуждата от медицински грижи и обгрижване, от 26.11.2015 г. е 
ползвател на социалната услуга Дом за стари хора. към настоящият момент е в 
стабилно здравословно състояние.  

 
 
Във връзка с гореизложеното 
 
                                    П Р Е Д Л А Г А М: 

 
На основание чл. 9 от Указ №2773 от 23.12.1980 г. и чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Шумен да разгледа искането на Васил Маринов Йорданов 
от гр. Шумен, Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ за опрощаване на 
задълженията за здравно осигуряване и се произнесе с мотивирано мнение по 
основателността на молбата. 

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

 


