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

№61-01-002/06.01.2021 г. от Администрацията на Президента на Република България, 

във връзка с подадена молба от Димитрина Георгиева от с. Златар. 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО АСПАРУХОВА, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Димитрина Георгиева има задължения за здравно осигуряване за периода 

01.12.2015 г. – 31.01.2021 г. Към 01.03.2021 г. задълженията й са в размер 1 575,52 лв., 

от които: 

• Главница – 303,92 лв.  

• Дължима законна лихва – 1 271,60 лв. 

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

15.01.2021 г., лицето не притежава недвижимо и движимо имущество. 

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

г-жа Георгиева: 

- няма регистрирана собственост върху земеделски земи и гори 

- няма открити банкови сметки 

- има вписвания на искови молби и възбрани, датиращи от 1996 г. до 2007 

г. след като на 04.05.1995 г. сключва договор за покупко-продажба на 

имот в гр. Шумен, ул. Цар Освободител 10, ап. 81 с лицето Христо 

Стоянов. На 02.05.1996 г. същият подава искова молба в ШРС, че е 

заплатил определена сума, но не е получиал нотариален акт от 

Димитрина Георгиева и съпруга й. С решение на ШРС по гр.д. 964/1996 г. 

предварителния договор е обявен за окончателен. През 2004 г. и 2005 г. 

сем. Георгиеви обжалва решенията с иск за обявяване на нищожен 

предварителния договор за продажба на имота от 04.05.1995 г. С 

определение №236/12.04.2007 г. ШРС прекратява изцяло производството 

поради недопустимост. 

- не извършва стопанска дейност 

- не е регистрарана като едноличен търговец 

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

договори 

- не получава пенсия, социални помощи, интеграционни добавки и е с 

прекъснати здравноосигурителни права 

Г-жа Георгиева е омъжена. Постоянният й адрес е в гр. Шумен, ул. Родопи 26, 

но живее в с. Златар, в къща собственост на една от дъщерите й.  Има три пълнолетни 

деца, един син и две дъщери. Едната й дъщеря Памела Костадинова притежава къща в 

с. Златар, а другата Катя Костадинова не притежавава недвижимо имущество, живее 



под наем в гр. Шумен. Синът й Григор Костадинов притежава апартамент в гр. Шумен 

и къща в с. Златар, и подпомага финансово семейството на майка си, като заплаща 

сметки за ток, ВиК услуги и разходи за медикаменти.  

Становището на ТД на Национална агенция за приходите по отношение на 

събираемостта на задължението е:  

Публичното задължение за здравно осигуряване на Димитрина Георгиева,  с. 

Златар е несъбираемо със способите на принудителното изпълнение. 

Длъжникът Димитрина Георгиева е 62 годишна. Доходите на семейството й са 

от пенсията по болест на съпрута й Сашо Георгиев, в размер 329 лв. По нейна 

информация страда от анемия и проблеми със сърцето, като за прегледите и 

необходимото лечение заплаща дъщеря й Катя Костадинова. 

 

 

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 Димитрина Георгиева от с. 

Златар за опрощаване на задълженията за здравно осигуряване и се произнесе с 

мотивирано мнение по основателността на молбата. 

 

 

 

РОСИЦА АНТОНОВА 

Зам.-кмет „Икономическо развитие“                       

За кмет съгласно Заповед №РД-25-623/05.04.2021 г. 

 

 

Предложил: 

Д-р Св.Маркова, зам.-кмет СПЗ 

 


