
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. №03-

00-004/09.05.2019 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка 

с подадена молба от Наджи Мехмедов от гр. Шумен. 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕДЖЕВ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Наджи Мехмедов има задължения за здравно осигуряване за периода 01.08.2014 г. – 

31.01.2019 г. Към 10.06.2019 г. задълженията му са в размер 1 051,82 лв., от които: 

• Главница – 850,40 лв.  

• Дължима законна лихва – 201,42 лв. 

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

16.05.2019 г., лицето не притежава недвижима и движима собственост. 

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

Мехмедов: 

-  няма регистрирана собственост върху земеделски земи 

-  няма регистрирана техника 

-  няма заведен иск за издръжка 

- има разплащателни сметки без наличност по тях в ТБ „Инвестбанк“ АД и 

Централна кооперативна банка АД, 

-  не получава пенсия от ТП на НОИ - Шумен 

-  не е регистраран като едноличен търговец 

-  няма участие в търговско дружество и сключени трудови договори 

-  не е подпомаган от Дирекция „Социално подпомагане“-Шумен.  

Наджи Мехмедов има две деца: 

• син Реджеб Ахмед на 40 години, неженен 

• дъщеря Айтен Юмер на 38 години, омъжена. 

 

Поради липса на данни за наличие на имущество, становището на ТД на Национална 

агенция за приходите Варна е, че публичното задължение за здравно осигуряване на 
Наджи Мехмедов е несъбираемо със способите на принудителното изпълнение. 

Длъжникът е 66 годишен, разведен. От 27.03.2019 г. е ползвател на социалната 

услуга Дом за стари хора, където е настанен със съдействието на Районна прокуратура – 

Шумен след като е нападнат и пребит от младежи на 17.02.2019 г. Преди това е бил 

настанен в сградата на ул. „Шуменска комуна“ №22 като възрастно лице с ниски доходи и е 

ползвал социалната услуга Обществена трапезария. Не поддържа връзка с децата си от 1991 

г., когато се е развел с тяхната майка. По представена епикриза от МБАЛ-Шумен АД от 

25.02.2019 г. г-н Мехмедов е насочен към ендокринолог за лечение и наблюдение на 

новооткрит захарен диабет.  

 

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 Наджи Мехмедов 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 

 

Съгласувал: 

П. Петрова, директор дирекция СПЗ 

 

Изготвил: 

Т. Петрова, ст. експерт СПЖН 

 


