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По чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
от Галина Георгиева Стоянова -  Кмет на община Казанлък

Относно: Молба с вх. № 94-А-23 74-1/17.04.2018 г. от Айлин A G 
от гр. Крън, за отпускане на персонална пенсия на дъщеря й
Виктория Ц  В

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото 
си заседание през 2018 година.

МОТИВИ:
В Общинска администрация постъпи молба с вх. № 94-А-2374-1/17.04.2018 г. от 

Айлин А С , с адрес: гр. Крън, за отпускане на
персонална пенсия на дъщеря й Виктория Ц В , родена на 06.10.2016 год.
Цеко F В , баща на детето Виктория Ц В , е починал на
14.03.2018 г.

Майката Айлин А С  е представила документи в Национален
осигурителен институт -  Териториално поделение, гр. Стара Загора за отпускане на 
наследствена пенсия на дъщеря й. С Разпореждане № 1650067534/03.04.2018 г. на НОИ 
-  Териториално поделение, гр. Стара Загора, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 2, чл. 74, 
ал. 1, т. 4 и чл. 98, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е отказано отпускането на 
наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване на наследника на Цеко 
Р В , а именно Виктория Ц В -  дъщеря. Към датата на смъртта
наследодателят Цеко Р В няма необходимия осигурителен стаж.

Персоналната пенсия е единственият вариант за получаване на гарантиран доход 
от Виктория Ц В , останала без баща.

Майката Айлин А С; работи в „Кремона -  България“ ЕООД, но към
настоящия момент е в отпуск за отглеждане на дете (до 2-годишна възраст). Тя живее 
заедно със дъщеря си, ползвател е на чужд жилищен имот. Доходът се формира
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единствено от обезщетение за отглеждане на малко дете и месечна помощ за 
отглеждане на дете.

Майката Айлин А С; не притежава жилищен имот, който може да
бъде източник на доходи. Финансовите постъпления на молителя са недостатъчни и 
това води до затрудняване в отглеждането на детето.

Молителят предоставя следните документи:
1. разпореждането на НОИ -  Териториално поделение, гр. Стара Загора за отказ

на наследствена пенсия на дъщеря й Виктория Ц В; ;
2. удостоверение за раждане на Виктория Ц< В
3. удостоверение за наследници;
4. удостоверение за декларирани данни;
5. декларация за семейно и имотно състояние;
6. декларация по чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
7. удостоверение от „Кремона -  България“ ЕООД на Айлин А С ;
8. удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Казанлък на Айлин

А С ;
9. удостоверение от НОИ, ТП -  Стара Загора на Айлин Aj С ;
10. акт за смърт на Цеко Р В
Единствената възможност за пенсия дава чл. 92 от Кодекса за социално 

осигуряване, съгласно който Министерски съвет има право да отпуска персонална 
пенсия на граждани на Република България. Един от необходимите документи по чл. 7, 
ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е Решение на Общински 
съвет за внасяне на предложение в Министерски съвет.

Предвид това предлагам следния 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ.
Общински съвет, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж

РЕШИ:
Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална 

пенсия на Виктория Ц В от гр. Крън,

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара 
Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от 
приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за 
преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по 
чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен 
съд -  Стара Загора.

АДРЕСАТ НА АКТА: Кмета на община Казанлък, Министерски съвет и Айлин 
А С , гр. Крън,
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ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
Евелина Костова -  гл. експерт „Социални дейности”

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Галина Стоянова -  Кмет на община Казанлък

Предоставям доклада и в еле

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на община Казанл

Съгласувано:
Цветолина Симеонова -  Заместник-кмет на община Казанлък

Мария Колева -  Началник-отдел „Хуманитарни политики 

Миглена Толева-Илиева -  Старши юрисконсулт 

Изготвил: Евелина Костова -  Главен експерт „Социални дейности
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