
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ШУМЕН 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

От Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 

 

 

Относно: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, 

с вх. №61-01-113/01.03.2018 г. от Администрацията на Президента на Република 

България, във връзка с подадена молба от Симона ……. Ненова от гр. Шумен, 

…………….. 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕДЖЕВ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Симона ……. Ненова има задължения за здравно осигуряване за периода 

01.12.2015 г. – 30.09.2017 г. Към 25.04.2018 г. задълженията й са в размер 442,09 лв., от 

които: 

• Главница – 384,00 лв.  

• Дължима законна лихва – 58,09 лв. 

По извършена и предоставена от Отдел „Местни данъци и ТБО” справка към 

04.04.2018 г., лицето притежава 1/2 ид.част от недвижим имот, придобита по 

наследство от починал съпруг на 23.11.2017 г. Имотът представлява: жилище 104,00 

кв./м., мазе 12,00 кв./м., таван 52,00 кв./м., лятна кухня 41,00 кв./м. и земя 1 545 кв./м. в 

гр. Шумен, …………………………... Данъчната му оценка е 73 215,50 лв. 

Движима собственост не притежава. 

От извършени от Национална агенция за приходите проучвания е установено, че 

Симона Ненова: 

- няма регистрирана собственост върху земеделски земи и гори 

- получава приспадащата се част, като наследник на съпруга си, от рента 

върху 32 дка земя  

- има открита разплащателна банкова сметка в ТБ ИНВЕСТБАНК АД, три 

разплащателни и една спестовна сметка в Банка ДСК 

- има сключен договор за банков кредит от 7 000 лв., с месечна вноска 

83,34 лв. и дата на усвояване 19.03.2018 г. 

- не извършва стопанска дейност 

- не е регистрарана 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 

- за отоплителния сезон 2017 г.-2018 г. е получила целева помощ за 

отопление в размер 365,10 лв. през месец ноември 2017 г. 

- получава наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер 

234,40 лв., от 01.10.2017 г.  



Г-жа Ненова живее в пристройка от две стаи на наследствената къща на 

…………………... Има трима сина,  двама от които са от първия й брак, а третия от 

втория. На първия етаж от къщата живее третият й син Кънчо …….. Ненов, на 34 

години, с когото е в обтегнати отношения. На втория етаж живее семейството на етърва 

й Славка Христова. С другия си син Сашо …….. Етърски, 47 годишен, живущ в гр. 

Габрово, не поддържа никаква връзка, а с третия Димо ……….. Етърски, 42 годишен, 

живущ в гр. Шумен, …………… се вижда рядко и същият няма възможност да й 

помага финансово. 

Становището на ТД на Национална агенция за приходите по отношение на 

събираемостта на задължението е:  

Публичното задължение за здравно осигуряване на Симона …….. Ненова,  

…………………… е събираемо със способите на принудителното изпълнение. 

Длъжникът Симона Ненова е 67 годишна, вдовица от втори брак. Доходите й са 

от пожизнена наследствена пенсия, отпусната от 01.10.2017 г. в размер 234,40 лв, след 

като на 16.09.2017 година почива съпругът й Борис ………… Ненов. По нейна 

информация, преди да почине г-н Ненов е боледувал продължително от белодробно 

заболяване, с провеждани прегледи и изследвания в лечебните заведения „Света 

София“ и „Света Анна“ в гр. София. Във връзка с провежданото лечение е сключен 

договор за кредит, който тя изплаща и към настоящия момент, по 83,34 лв. месечно. Г-

жа Ненова декларира, че поддържа медикаментозно лечение на високо кръвно 

налягане, за което заплаща 40,00 лв. на месец.  

 

 

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 Симона ……….Ненова от 

гр. Шумен, ……………….. 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 


