
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. 

№61-01-350/17.08.2018 г. от Администрацията на Президента на Република България, 

във връзка с подадена молба от Айджан Салиева от гр. Шумен. 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕДЖЕВ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Айджан Салиева има задължения за здравно осигуряване за периода 01.07.2013 

г. – 31.07.2017 г. Към 18.10.2018 г. задълженията й са в размер 1 073,25 лв., от които: 

• Главница – 817,60 лв.  

• Дължима законна лихва – 255,65 лв. 

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

14.05.2018 г., лицето не притежава недвижима и движима собственост. 

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

длъжникът: 

-  не притежава земеделски земи и техника 

-  не притежава моторни превозни средства 

-  не притежава недвижимо и движимо имущество 

-  няма открити банкови сметки  

-   не извършва стопанска дейност 

-   не е регистрарана като едноличен търговец 

-   няма участие в търговско дружество и няма данни за сключени трудови 

договори 

- не получава интеграционни добавки и е с прекъснати здравноосигурителни 

права.  

Г-жа Салиева е сирак, израснал без родители. 

Становището на ТД на Национална агенция за приходите по отношение на 

събираемостта на задължението е, че публичното задължение на Айджан Салиева е 
несъбираемо със способите на принудителното изпълнение. 

Длъжникът е 39 годишна жена, неомъжена. Живее в общинско жилище, в което 

е настанена със заповед РД-25-2075/13.10.17 г на кмета на Община Шумен. Преди това 

е била наемател на стая в сградата на ул. „Шуменска комуна“ №22, след подаден 

сигнал от органите на МВР-Шумен. Месечните й доходи са по чл. 9 от Правилника за 

прилагане на закона за социално подпомагане в размер 54,75 лв. От 30.08.2017 г. е 

ползвател на социалната услуга Обществена трапезария. Декларира, че има проблем с 

очите и дишането.  

 

 

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 Айджан Салиева 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 

 


