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Относно: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. 
№61-01-230/10.07.2017 г. от Администрацията на Президента на Република България, 
във връзка с подадена молба от Анета Борисова Борисова, гр. Шумен, ул. “Тодор 
Ченгелиев” №3. 
 

 
УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕДЖЕВ, 
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Анета Борисова Борисова има задължения, формирани от недобросъвестно 
получени парични обезщетения за отглеждане на малко дете за периода от 08.09.2008 г. 
до 27.02.2009 г. вкл., по информация на Териториално поделение на Национален 
осигурителен институт – Шумен (ТП на НОИ-Шумен). При извършена през месец 
февруари 2011 г. проверка от контролен орган на НОИ в Детска ясла №17, гр. Шумен е 
установено, че детето на г-жа Борисова – Даная Даниелова Петрова е настанено в 
детското заведение на 08.09.2008/ г. и не е изписано към датата на навършване на 
двегодишна възраст. На 06.03.2008 г. работодателят на Анета Борисова е представил 
попълнена от нея молба-декларация за изплащане на парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от Кодекса на социално осигуряване 
(КСО), в която е декларирала, че детето й не е настанено в детско заведение. При така 
установените факти и обстоятелства и поради това, че лицето е действало 
недобросъвестно, ръководителят на контрола по разходите на държавното обществено 
осигуряване в ТП на НОИ-Шумен, на основание чл. 114, ал. 3, във връзка с чл. 114, ал. 
1 от (КСО) е издал разпореждане №РзУ-И-124/02.07.2012 г. за възстановяване на 
сумата от 2 183,10 лв., в т.ч. главница 1 307,62 лв. и лихва 875,48 лв. 

Разпореждането не е потърсено от лицето и е връчено по реда на чл. 110, ал. 4 от 
КСО. Поради непредприети действия за погасяване на задължението с протокол 
№89/08.04.2013 г., преписката е предадена в Териториална дирекция на Националната 
агенция по приходите гр. Варна офис – Шумен за принудително изпълнение.  

Към 24.08.2017 г. са дължими следните суми: 
► Главница      -               26,06 лв. 
► Лихва            -            875,48 лв. 
► Лихва просрочие -      732,44 лв. 
Всичко:                        1 633,98 лв. 
Разликата в сумата на главницата е от прихванати парични обезщетения поради 

общо заболяване, по представени от г-жа Борисова болнични листи в периода от 
28.03.2017 г. до 06.08.2017 г.   

По данни от „АПИС Регистър+“ Анета Борисова Борисова  е съдружник в ДЗЗД 
„АБ БОРИСОВИ“ от 25.08.2016 г. Като начална дата на започване на дейността и 



осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и за общо 
заболяване и майчинство, г-жа Борисова е посочила 01.10.2016 г., с код за вид осигурен 
12 „самоосигуряващо се лице“.  

Предвид приложените към преписката документи ТП на НОИ - Шумен счита, че 
длъжникът има възможност да погаси дълга си включително и чрез разсрочване по реда 
на чл. 116 от КСО, и изразява становище задължението на Анета Борисова Борисова 
да не бъде опростено. 

По данни на отдел „Местни данъци и ТБО” при Община Шумен към 25.07.2017 
г. длъжникът не притежава недвижима и движима собственост. 

Анета Борисова е 33 годишна, неомъжена. Декларира, че живее с дъщеря си 
Даная Даниелова Петрова под наем в къща в кв. Дивдядово, ул. Тодор Ченгелиев 3, за 
което плаща наем в размер 100 лв. месечно. Не е представен договор за наем. За 
месечен доход са посочени 100 лв. от присъдена издръжка и 37 лв. добавка за дете. За 
здравословното си състояние г-жа Борисова е посочила рискова бременност, с 
приложен болничен лист №Е2017 0035214 от специализирана АГ ЛКК, с диагноза 
„Лъжливо раждане преди навършени 37 гестационни седмици“. 

 
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 Анета Борисова Борисова 
от гр. Шумен, ул. “Тодор Ченгелиев” №3 за опрощаване на задълженията от начислени 
суми по недобросъвестно получени парични обезщетения за отглеждане на малко дете 
и се произнесе с мотивирано мнение по основателността на молбата. 
 

 

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


