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

№61-01-399/31.12.2020 г. от Администрация на Президента на Република България, във 

връзка с подадена молба от Снежанка Дойчинова от с. Мадара, общ. Шумен. 
 

 

 

УВАЖАЕМИ ИНЖ. МИНЧЕВ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Снежанка Дойчинова има задължения, формирани от недобросъвестно получени 

целеви помощи за отопление по Наредба №РД-07-5/16.05.2008 г.  за периода от 2016 до 

2020 г. Към 22.02.2021 г. задълженията й са в размер 1 667,45 лв., в едно със законната 

лихва, от които: 

• получени помощи за отопление по заявление №ЗСП/Д-Н/1233/19.08.2016 г. – 

362,30 лв.  

• получени помощи за отопление по заявление №ЗСП/Д-Н/796/20.07.2017 г. –  

365,10 лв. 

• получени помощи за отопление по заявление №ЗСП/Д-Н/2452/25.09.2018 г. –  

474,15 лв. 

• получени помощи за отопление по заявление №ЗСП/Д-Н/1128/19.07.2019 г. –  

465,90 лв. 

По информация на Дирекция ”Социално подпомагане” – Шумен (ДСП-Шумен) 

г-жа Дойчинова живее в собствена къща от три стаи, при много скромни битови 

условия. Собственик е и на 2,5 дка земеделска земя, която отдава под аренда на ЗК 

„Мадарски конник“ с. Мадара,  от която има изплатена за 2020 г. рента в размер 145 лв. 

Има дъщеря, разведена, с определени 91 % степен на увреждане, която живее в гр. 

Казанлък и се грижи за внука си, на който е попечител, след смъртта на майка му, 

нейна дъщеря. Друг роднина на Снежанка Дойчинова е брат й, който е семеен, 

пенсионер по осигурителен стаж и възраст, и живее в гр. София.  

Със Заповед №Д_Н-ВС-16/28.10.2020 г. на директора на ДСП-Шумен Снежанка 

Дойчинова е лишена от целева помощ за отопление, до възстановяване на дължимите 

суми, но за срок не по-дълъг от две години, съгласно чл. 14, ал. 5 от Закона за социално 

подпомагане. Заповедта е издадена във връзка с получена информация от ТД на НАП-

Варна, и извършена проверка в Регистър „Агенция по вписванията“ – Шумен, от където 

е установено, че от 16.12.2011 г. лицето е собственик на капитала на търговско 

дружество „ГЕРГАНА ВЕЛИЧКОВА” ЕООД, със статут действаща фирма, с което е 

нарушено условието на чл. 10, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане, кандидатите за социално подпомагане да не са собственици на 

капитала на търговско дружество. „ГЕРГАНА ВЕЛИЧКОВА” ЕООД не е извършвало 

дейност през нито една година от момента на създаването си и няма реализирани 

доходи.  



Предвид констатираните обстоятелства от семеен, здравен, социален, 

материален и битов характер Дирекция ”Социално подпомагане” – Шумен предлага 

исканото опрощаване от Снежанка Дойчинова да бъде уважено. 

По данни на отдел „Местни данъци и ТБО” при Община Шумен г-жа Дойчинова 

е собственик на 0,1875 ид.ч. от земя с площ 883,00 кв./м., с. Мадара, общ. Шумен и на 

1,0000 ид.ч. земя с площ 882,00 кв.м., жилище с РЗП 124,00 кв./м. и навес с оградни 

стени с РЗП 18,00 кв./м., находящи се в с. Мадара, общ. Шумен. Данъчните оценки на 

имотите са 619,40 лв. и 5 402,30 лв. 

Към 19.01.2021 г. длъжникът няма непогасени задължения по ЗМДТ. 

 

Снежанка Дойчинова е на 76 годишна възраст, разведена. Живее сама, с доход 

от пенсия  по осигурителен стаж и възраст в размер 250,00 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 Снежанка Дойчинова от с. 

Мадара, общ. Шумен за опрощаване на неправомерно получени целеви помощи за 

отопление по Наредба №РД-07-5/16.05.2008 г. и се произнесе с мотивирано мнение по 

основателността на молбата. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 
 

 

Предложил: 

Д-р Св.Маркова, зам.-кмет СПЗ 

 


