
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 
 
 

ОТНОСНО: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социалното 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 В Община Смолян е постъпила молба от Катя Ралева Маринова с Вх. № 
ДЛ002718/21.03.2017 г., живуща в гр. Смолян, ул. „Младост“ № 37, за отпускане на 
персонална пенсия на петте ù деца: Мария Бисерова Росенова, Ганчо Бисеров Росенов, 
Димитър Бисеров Росенов, Надежда Бисерова Росенова, Николай Бисеров Росенов.
 Бащата на децата - Бисер Георгиев Росенов, е починал на 13.10.2014 г. – акт за 
смърт № 0402 /14.10.2014 г. 
 С Разпореждане №№ 1442076058, 0751046029, 0941056027, 0643276053, 
0447316041/23.10.2014 г. Териториално поделение на НОИ – Смолян, отказва да 
отпусне наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване, на основание чл. 
74 от КСО от Бисер Георгиев Росенов, тъй като наследодателят не отговаря на 
условията на чл. 74, ал. 1, т.3 от КСО. Осигурените лица придобиват право на пенсия за 
инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат 
осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизиране /смъртта/ до 30-годишна 
възраст – 3 години осигурителен стаж.  
 Майката е безработна, регистрирана в Бюро по труда - Смолян и единствените 
доходи на семейството са социални помощи от Дирекция „Социално подпомагане“. И 
петте деца са под осемнадесет годишна възраст.  
 Персоналните пенсии по чл. 92 от КСО се отпускат с решение на Министерски 
съвет по предложение на Министъра на труда и социалната политика, съгласувано с 
Министъра на финансите. 
 В чл. 7 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж са посочени категориите  
лица, на които могат да бъдат отпуснати персонални пенсии по смисъла на чл. 92 от 
КСО. Една от тези категории е деца без право на наследствена пенсия от починал 
родител. 



 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 Министерски съвет. 
 Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредба за 
пенсиите и осигурителния стаж, чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване и чл. 21, 
ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Смолян да вземе 
следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия по реда на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Мария 
Бисерова Росенова с ЕГН: 1442076058, Ганчо Бисеров Росенов с ЕГН: 0751046029, 
Димитър Бисеров Росенов с ЕГН: 09410056027, Надежда Бисерова Росенова с ЕГН: 
0643276035, Николай Бисеров Росенов с ЕГН:0447316041, с адрес: гр. Смолян, ул. 
„Младост“ № 37, деца на починалия Бисер Георгиев Росенов. 
 
Приложение:  

1. Копие на молбата до Кмета на Община Смолян с Вх. № ДЛ002718/21.03.2017 г; 
2. Копие на Разпореждане № 1442076058, 0751046029, 0941056027, 0643276053, 

0447316041/23.10.2014 г. на Териториално поделение на НОИ – Смолян; 
3. Копие на препис-извлечение от акт за смърт; 
4. Копие на Удостоверение за раждане на децата; 
5. Копие на Удостоверение за наследници; 
6. Декларация за семейно и имотно състояние; 
7. Декларация от лицето, получава/не получава пенсия от друга държава. 

 
Вносител: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 


