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СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, обявена 

на Портал за обществени консултации и на интернет страница на община Велинград на 07.03.2019 г. 
  

№  ВНОСИТЕЛ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ С РЕЗЮМЕ 

НА БЕЛЕЖКИ  

ПРИЕТИ/НЕПРИЕТИ  ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 1.   

Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

 Предложение :Текстът на “ Чл.11. (1),т.2.   

“Към момента на картотекиране поне един 

член от семейството /домакинството/ да е с 

постоянен или настоящ адрес не по-малко 

от 5 години без прекъсване в  Община 

Велинград; 

да се чете: Чл.11. (1),т.2.   “Към момента на 

картотекиране поне един член от семейството 

/домакинството/ да е с постоянен или настоящ адрес не 

по-малко от 2 години без прекъсване в  Община 

Велинград“ 

 

 ПРИЕТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

Предлагам, чл.12,ал.3,т.5 – “VІ подгрупа - лица, за 

които не са налице изискванията за подгрупи от 1 до 5“ 

 да се промени по следния начин  : 

чл.12,ал.3,т.6 – “VІ подгрупа - лица, за които не са 

налице изискванията за подгрупи от 1 до 5. /лица 

придобили право на пенсия/“, тъй като както е 

посочено и в наредбата ще се извършва  настаняване и 

на пенсионери. Допълнението се предлага с цел по-

голяма яснота на разпоредбата 

 

ПРИЕТО 

чл.12,ал.3,т.6  

“VІ подгрупа - лица, за 

които не са налице 

изискванията за 

подгрупи от 1 до 5. /лица 

придобили право на 

пенсия/“ 

 

 

3. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

Тъй като в наредбата е посочено , че в социалните 

жилища ще се настаняват и пенсионери , към чл.13,ал.1  

да се добави и изискване лицата придобили право на 

пенсия също да предоставят определен документ  за 

размера на  пенсията си , тъй като има такова изискване 

за лицата които не са придобили право на пенсия, а 

именно: “Документ, удостоверяващ доходите на 

семейството и/или домакинството за една предходна 

календарна година - за всички пълнолетни членове на 

семейството  

 

ПРИЕТО 

към чл.13,ал.1 ,  се 

добавя нова т.4, а 

именно:“ За лица 

придобили право на 

пенсиониране – копие от 

документ удостоверяващ 

размера на месечната 

пенсия“ 

 

 

4. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

В Чл.14. (1) да се намали срокът на подаване на 

Заявлението и декларацията по чл.13, ал.1, с 

приложените документи . 

ПРИЕТО 

Чл.14. (1)Заявлението и 

декларацията по чл.13, 

ал.1, с приложените 

документи се подават на 

деловодството при 

Общинска 

 



администрация-

Велинград, до 30-то  

число на месеците Март, 

Юни, Септември и 

Декември на 

съответната година. 

Заявлението се 

регистрира с входящ 

номер. 

 

5. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

В чл.16,ал.2  едногодишния срок да се намали на по-

малък период, тъй като по този начин ще се улесни 

процесът за настаняване в социалните жилища и 

уязвимите граждани няма да чакат толкова дълъг 

период за да бъдат настанени.  

ПРИЕТО 

чл.16,(2)  След 

разглеждане на 

подадените заявления и 

декларации комисията по 

чл.15 на всяко 

тримесечие изготвя 

предварителен списък на 

картотекираните лица и 

семейства за настаняване 

в социални жилища. 

 

6. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

В чл. 16,ал.3 е посочено, че предварителният списък се 

обявява в срок до 10.02.  на текущата година на видно 

място в сградата на Община Велинград и на интернет 

страницата на Община Велинград: 

http://velingrad.bg/main/. Посоченият срок е 

прекалено дълъг и за улеснение на нуждаещите се 

граждани същия срок следва да бъде съкратен на 

ПРИЕТО 

чл.16, 

(3)Предварителният 

списък се обявява в срок 

до 10 число на месеца 

следващ съответното 

тримесечие   през който е 

подадена декларацията и 

 

http://velingrad.bg/main/


по-малък период от време. се обявява на видно 

място в сградата на 

Община Велинград и на 

интернет страницата на 

Община Велинград: 

http://velingrad.bg/main/. 

 

7. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

В чл.16,ал. 4  за пореден път е цитиран едногодишен 

срок , който предлагам да се намали отново с цел 

улесняване процедурата по настаняване на уязвимите 

граждани. Посоченият едногодишен срок е прекалено 

дълъг и би създал затруднения при настаняването , 

както и  да се намали  14 дневния срок за разглеждане 

на постъпилите възражения . 

ПРИЕТО 

Чл.16,ал.4“В 14-дневен 

срок от обявяването 

гражданите могат да 

правят възражения и 

искания по 

предварителния списък. 

Постъпилите възражения 

и искания се разглеждат 

в 7 дневен срок от 

комисията по чл. 15, след 

който срок се изготвя 

окончателен списък за 

СЪОТВЕТНОТО 

ТРИМЕСЕЧИЕ. 

 

 

8. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

В чл.16,ал.5 отново е посочен едногодишен срок , като 

считам , че същият следва да бъде намален , тъй като 

процедурата по настаняване само веднъж годишно не 

би била в   полза на уязвимите граждани .  Смятам , че 

окончателният списък следва да се утвърждава поне 

още веднъж годишно. 

ПРИЕТО 

Чл.16,(5) Окончателният 

списък се утвърждава от 

кмета на Община 

Велинград в срок до края 

на всяко тримесечие на 

съответната  година и се 

обявява на видно място в 

сградата на Общината и 

 



на интернет страницата 

на Община Велинград:  

http://velingrad.bg/main/. 

 

9. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

В чл.20 от Наредбата отново е цитиран едногодишен 

срок за актуализиране на поредността на 

картотекираните граждани. Предлагам да бъде намален 

едногодишния срок , с цел улесняване на гражданите.  

ПРИЕТО 

Чл.20“ Поредността на 

картотекираните 

граждани по групи и 

подгрупи се актуализира 

всяко тримесечие при 

положение, че същите са 

изпълнили задължението 

си по чл. 17 от наредбата 

и отговарят на условията 

по чл.7 и чл. 11. 

 

 

10. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

В чл. 24 ал.2 е посочен отново едногодишен срок , като 

за пореден път изразявам своето предложение , че 

същият следва да бъде намален с цел улесняване на 

гражданите и улесняване на процедурата по 

кандидатстване, тъй като едногодишният срок е твърде 

дълъг период от време през който гражданите следва да 

чакат за ново настаняване. 

ПРИЕТО 

Чл.24(2) Настаняването 

на гражданите от 

окончателния списък 

продължава и след 

приключване на 

тримесечието , до 

утвърждаването на нов 

списък за следващото 

тримесечие. 

 

 

11. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

       Отново е цитиран и в чл.24,ал.3 едногодишен срок , 

който не улеснява гражданите нуждаещи се от услугата  

а напротив затруднява предоставянето на услугата и 

достъпа на нуждаещите се до нея. 

ПРИЕТО 

Чл.24(3) Гражданите, 

включени в списъка от 

предходното тримисичие 

 



и неполучили жилище, се 

включват в началото на 

списъка за текущото 

тримисичие, при 

спазване на установената 

поредност, при условие, 

че са подали нова 

декларация за 

обстоятелствата по 

чл.11,ал.1 от Наредбата  

и отговарят на условията 

по чл.7 от наредбата“ 

 

12. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

В чл.28 ,ал.1 е посочено , че след изтичане на срокът на 

договора за наем , който не може да бъде по-дълъг от 3 

г. , нов не може да се сключи в рамките на следващите 

10г. Считам , че срокът е прекалено дълъг и тъй като 

социалните жилища са именно за подпомагане на 

уязвими граждани срокът следва да се намали. 

ПРИЕТО 

Чл.28. (1)  

Предоставянето на 

социални жилища под 

наем става с договор 

/Приложение 3/, сключен 

между Кмета на 

общината и наемателя. 

Срокът на договора за 

наем не може да бъде по-

дълъг от 3 години, с 

оглед осигуряване на 

достатъчен период от 

време за социализация и 

интеграция на уязвимите 

групи и задоволяване на 

 



потребностите им от 

подслон и социално 

включване. След 

изтичане на 

тригодишния срок 

договорът за настаняване 

не се удължава и лицето 

няма право да сключва 

нов договор за 

настаняване в рамките на 

следващите 5  години. 

13. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

Да бъде коригиран § 4. Наредбата влиза в сила след 

въвеждане в експлоатация на социалните жилища, 

изградени по Оперативна програма „Региони в растеж 

2014-2020г." 

Мотиви: при необходимост от промени в Наредбата , 

същите не биха могли да се осъществят, поради това , 

че нормативният акт не е влязъл в сила. Поради тази 

причина предлагам Наредбата да влезе в сила след 

обнародването й .  
 

  

 

 

 

ПРИЕТО 

§ 4. Наредбата влиза в 

сила след обнародването 

й по законоустановения 

ред 

 

14. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

Да бъде въведен текст , който да определя началният 

период/първото / на картотекиране . 

ПРИЕТО 

§ 5.Първото  

картотекиране започва 

със Заповед на кмета на 

кмета на Община 

 



Велинград, обявена на 

интернет страницата на 

Община Велинград и 

таблото за обяви. 

15. Г-н Д.Георгиев 

Вх.№92-00/711 от 

27.02.2019г. 

Да се отстранят допуснати технически грешки ПРИЕТО  

 

 

 

 Проведено заседание – 15:00ч на 06.03.2019г.  

 Община Велинград благодари на гражданите , които направиха предложения и изразиха своите становища, мнения и възражения 

по проекта на Наредба. 

  

  

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /П/  

Кмет на община Велинград  
 /Подпис: Атанас Палигоров-зам.-кмет 

Оправомощен със Заповед №322/01.03.2019г. 
 

  

  

Изготвил и съхраняващ досието:  /П/  

Надежда Стефанова 

юрисконсулт 

 


