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

№61-01-192/27.04.2018 г. от Администрацията на Президента на Република България, 

във връзка с подадена молба от Северина Иванова от гр. Шумен, бул. … 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕДЖЕВ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Северина Иванова има задължения, формирани от недобросъвестно получени 

парични обезщетения за отглеждане на малко дете за периода от 28.02.2008 г. до 

31.05.2009 г. вкл. по информация на Териториално поделение на Национален 

осигурителен институт - Шумен (ТП на НОИ-Шумен). На 17.04.2008 г. работодателят 

на г-жа Иванова – ЕТ „Валентин Василев-62“ е представил в ТП на НОИ-Шумен 

попълнена от нея молба-декларация за изплащане на парично обезщетение за 

отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване 

(КСО). В т. 5 от подадената декларация Северина Иванова е декларирала, че детето й 

Кристиян Велизаров Радоев не е настанено в детско заведение и че е задължена в срок 

от 3 дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства е длъжна да подаде 

нова декларация при работодателя си, но не го е направила след настаняването на 

Кристиян в детско заведение. На основание чл. 114, ал. 1 от Кодекса за социално 

осигуряване (КСО) ръководителят на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ-

Шумен е издал разпореждане №РзУ-И-89/01.06.2012 г. за възстановяване на 

недобросъвестно получените обезщетения в размер 2 998,01 лв. Разпореждането е 

получено от лицето на 27.06.2012 г. и не е обжалвано по реда на чл. 117, ал. 2 от КСО. 

Г-жа Иванова не е погасила главницата в шестмесечния срок по § 21 на Закона 

за изменение и допълнение на КСО и след изтичането му й е изпратена покана за 

доброволно изпълнение. Три седмици след получаване на поканата, Северина Иванова 

подава молба в ТП на НОИ-Шумен за разсрочване на задължението. Молбата е уважена 

със срок на погасяване 12 месеца, с месечни вноски по 270 лв. Поради неизпълнение на 

погасителния план, действието му е прекратено и е изпратена покана за доброволно 

изпълнение. На 13.08.2013 г. преписката е предадена за принудително изпълнение по 

реда на ДОПК в Териториална дирекция на Националната агенция по приходите-Варна, 

офис Шумен, поради липса на погасяване, в следствие на което са изпратени запорни 

съобщения до УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД. След 

наложените запори, за погасяване на задължението през месеците октомври и ноември 

2017 г. са постъпили четири вноски от лицето, в общ размер 932,83 лв. На 04.12.2017 г. 

в ТП на НОИ-Шумен постъпва ново заявление от Северина Иванова за разсрочване на 

задължението. С решение №ПР-З-27-00349195/05.12.2017 г. на директора на ТП на 

НОИ-Шумен, задължението е разсрочено за срок от 12 месеца, при погасяване с равни 

месечни вноски по 264,82 лв. 



Към 08.06.2018 г. са дължими следните суми: 

► Главница      -            384,78 лв. 

► Лихва            -         1 195,40 лв. 

► Лихва просрочие - 1 149,13 лв. 

Всичко:                        2 729,31 лв. 

Предвид изложените факти и обстоятелства ТП на НОИ-Шумен счита, че 

длъжникът има възможност да погаси дълга си чрез разсрочване на основание чл. 116 

от КСО, и изразява становище, задължението на Северина Иванова да не бъде 

опростено. 

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

14.05.2018 г. длъжникът не притежава недвижима и движима собственост.   

Северина Иванова е 35 годишна, неомъжена. Настанена е със сина си Кристиян  

Радоев, ученик в 4 клас, в общинско жилище на ул. „Вл. въстание” №5, ап. 74, за който 

заплаща месечен наем в размер 39,06 лв. От 31.01.2012 г. г-жа Иванова работи по 

трудов договор, като продавач-консултант в „АН СИСТ” ЕООД, със средномесечно 

брутно възнаграждение 680,00 лв. От Дирекция „Социално подпомагане“-Шумен 

получава месечна помощ за отглеждане на дете в размер 40,00 лв. Не декларира 

здравословни проблеми. 

 

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 Северина Иванова от гр. 

Шумен, бул. … 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 

 


