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Изх.№08-00-69/14.03.2018
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Рая Матева
Заместник-кмет на Община Търговище
Относно: Отпускане на персонална пенсия

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Търговище постъпиха заявления с вх. № 94-00-364/30.01.2018 г. и с вх. №
94-00-365/30.01.2018 г. от Севдалина Адиянова Илиева от с. Пробуда, ул. “Иван Къндев“
№4, за отпускане на персонална пенсия за децата: Мирослав Мирославов Михайлов с ЕГН:
084808XXXX и Моника Мирославова Михайлова с ЕГН: 024325XXXX.
Със заявления с Вх. № 2115-25-55/27.04.2017 г. и с Вх. № 2115-25-56/27.04.2017 г.
до ТП на НОИ – Търговище, децата Мирослав Мирославов Михайлов и Моника
Мирославова Михайлова са поискали да им бъде отпусната наследствена пенсия за
инвалидност поради общо заболяване по чл. 82 от КСО от починалият им баща Мирослав
Михайлов Ангелов.
Наследователят към датата на смъртта – 04.03.2017 г., видно от Смъртен акт №
0003/05.03.2017 г. има навършена възраст 36 г. 10 м. 01 д., придобит действителен
осигурителен стаж – 00 г. 03 м. 00 дни.
Съгласно чл. 74, ал.1, т.4 и ал.2 от КСО осигурените лица придобиват право на
пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и
имат осигурителен стаж за лица над 30 годишна възраст – 5 години, от които 1/3 или една
година и осем месеца действителен осигурителен стаж.
Наследователят не отговаря на посочени изисквания в чл. 74 от КСО, тъй като няма
1 година и осем месеца действителен осигурителен стаж, поради което Мирослав
Мирославов Михайлов и Моника Мирославова Михайлова нямат право на исканата пенсия.
Молителите нямат право на наследствена социална пенсия, тъй като съгласно
разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от КСО личните пенсии могат да преминават в наследствени с
изключение на пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост,
социални пенсии за инвалидност и персоналните пенсии.
На основание чл. 98 от КСО и във връзка с чл. 74 и чл. 80 от КСО с Разпореждане
№2140-25-131/28.04.2017 г. и Разпореждане №2140-25-132/28.04.2017 г., ТП на НОИ –
Търговище отказва отпускането на наследствена пенсия за инвалидност поради общо
заболяване на децата Мирослав Мирославов Михайлов и Моника Мирославова Михайлова.

Съгласно чл. 92 от КСО, Министерски съвет по определени от него условия и ред, в
изключителни случаи, може да отпуска пенсии на лица по отношение, на които не са
налице някои изисквания на този кодекс.
В чл. 7 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж са посочени лицата, по
отношение на които могат да бъдат отпускани персонални пенсии по смисъла на чл. 92 от
КСО. Една от тези категории лица са деца без право на наследствена пенсия от починал
родител.
Персоналните пенсии по чл. 92 КСО се отпускат с решение на Министерския съвет
по предложение на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на
финансите.
Условията за изготвяне на предложението са посочени в чл. 7, ал. 4 от Наредба за
пенсиите и осигурителния стаж, като едно от тях е решение, прието на сесия на общинския
съвет, за внасяне на предложение в Министерския съвет (чл. 7, ал. 4, т.3).
Предвид гореизложеното, предлагаме Общински съвет – Търговище да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване
Общински съвет – Търговище:
1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски Съвет за отпускане на
персонална пенсия от починал родител на децата Мирослав Мирославов
Михайлов с ЕГН: 084808XXXX и Моника Мирославова Михайлова с ЕГН:
024325XXXX, чрез НОИ - гр. София.
2. Възлага на Кмета на Община Търговище да изпрати преписката на НОИ – гр.
София

С уважение,
РАЯ МАТЕВА
Заместник - кмет на Община Търговище

Съгласували:
Косьо Костов,
Директор на Дирекция «ХД»
Десислава Мирева,
ст. юрисконсулт
Изготвил:
Билял Чолаков, мл. експерт

