
 

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 
4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35 

  

П Р О Т О К О Л 
Вх.№92-00/756 от 08.03.2022г. 

 
Днес 07.03.2022г. в малката заседателна зала в новата сграда на общинска 

администрация  Велинград се проведе заседание на Комисията за картотекиране и 

настаняване в социални жилища на нуждаещи се лица и семейства по чл.15,ал.1 от 

Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община 

Велинград, определена със Заповед № 268 от 25.02.2022г. на кмета на община 

Велинград в състав: 

 

 

Председател: Исмаил Моллов-зам.-кмет Председател: Исмаил Моллов – зам.-кмет 

Секретар:Надежда Стефанова – главен специалист в отдел „ХСД“ 

Членове: 

1. Мариана Зинкова –началник на отдел „ХСД“ 

2. Георги Минков – директор на ОП„СИП и ТИЦ“ 

3. Васил Мешков - адвокат 

4. Тодор Семерджиев- инспектор в дирекция „МП“ 

5. Ивелина Кафеджиева – младши експерт в отдел „ФБС“ 

6. Ангел Симеонов - психолог в ОУ„Георги Бенковски“ – 

гр.Велинград 

7. Иво Ардалиев – главен специалист в отдел „ОСЗ“ 

8. Васка Китова-главен социален работник в отдел „ИОХУСУ“ 

 

 

Резервен председател: 

Тодор Янков – секретар на община Велинград 

Резервни членове: 

1. Анна  Маркова – главен специалист в отдел „ХСД“ 

2. Цветелина Мяшкова – младши експерт в отдел „ФБС“ 

3. Марияна Белухова – главен експерт в отдел „ОСЗ“ 

 

при следния  

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Разглеждане и разискване на подадените и входираните в общинска администрация 

Велинград в периода 17.01.2022г.- 28.02.2022г. заявления, декларации и приложените 

към тях документи, съгласно чл.13,ал.1 и 2 от Наредба за условията и реда за 



настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград.  

  Председателят на комисията пристъпи към проверка на числеността на 

членовете на комисията, като се установи, че  липсваше единствено г-н Георги Минков, 

поради което бе налице кворум и г-н Моллов  откри заседанието. 

Членовете на комисията пристъпиха към разглеждане на заявленията с 

прилежащите към тях документи. Съгласно чл.16. (1) изр.първо от Наредбата за 

условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград, 

подадените заявления и декларации се разглеждат по реда на тяхното постъпване. В 

тази връзка заявленията се разгледаха в следната последователност: 

1. Заявление с вх.№94-00/1050 от 17.01.2022г. като комисията след обстойно 

разглеждане и обсъждане на цялата преписка и поради наличи на обстоятелствата по 

чл.11,ал.1,т.10 от Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални 

жилища в община Велинград, гласува по следния начин: 

 

За: 0 

Въздържали се:0 

Против:9 

 

 

2. Заявление с вх.№ 94-00/1051 от 17.01.2022г. като комисията след обстойно 

разглеждане и обсъждане на цялата преписка гласува по следния начин: 

 

За: 8  

Въздържали се:1 

Против: 0 

 

Бяха определи следните точки, съгласно Приложение №4 от Наредбата за условията и 

реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград, а именно  45 

точки. 

  

 

3. Заявление с вх.№94-00/1102 от 18.01.2022т. като комисията след обстойно 

разглеждане и обсъждане на цялата преписка, гласува по следния начин: 

 

За:8 

Въздържали се: 1 

Против:0 

Бяха определи следните точки, съгласно Приложение №4 от Наредбата за условията и 

реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград, а именно 35 

точки. 

 

 

4. Заявление с вх.№ 94-00/1144 от 19.01.2022г., като комисията след обстойно 

разглеждане и обсъждане на цялата преписка  и поради наличие на обстоятелства по 

чл.11,ал.1,т.5 от  Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални 

жилища в община Велинград, гласува по следния начин: 

 

За:0 

Въздържали се:1 

Против:8 



  

 

5. Заявление с вх.№ 94-00/1155 от 19.01.2022г., като комисията след обстойно 

разглеждане и обсъждане на цялата преписка  и поради липса на обстоятелства по 

чл.13,ал.1,т.1 от  Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални 

жилища в община Велинград, гласува по следния начин: 

 

За:2 

Въздържали се:3 

Против:4 

 

 

6. Заявление с вх.№ 94-00/1513 от 27.03.2022г.като комисията след обстойно 

разглеждане и обсъди  цялата преписка гласува по следния начин: 

 

За:8 

Въздържали се:1 

Против:0 

Бяха определи следните точки, съгласно Приложение №4 от Наредбата за условията и 

реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград, а именно 50 

точки 

 

7. Заявление с вх.№ 94-00/1598 от  31.01.2022г. като комисията след обстойно 

разглеждане и обсъждане на цялата преписка гласува по следния начин: 

 

За:8 

Въздържали се:1 

Против:0 

Бяха определи следните точки, съгласно Приложение №4 от Наредбата за условията и 

реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград, а именно 45 

точки. 

 

 

8. Заявление с вх.№ 94-00/1896 от 08.02.2022г.като комисията след обстойно 

разглеждане и обсъждане на цялата преписка гласува по следния начин: 

 

За:8 

Въздържали се:1 

Против:0 

Бяха определи следните точки, съгласно Приложение №4 от Наредбата за условията и 

реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград, а именно 65 

точки и 75 точки, тъй като кандидатстват двама пълнолетни. 

 

 

 9.Заявление с вх.№ 94-00/1897 от 08.02.2022г. като комисията след обстойно 

разглеждане и обсъждане на цялата преписка гласува по следния начин: 

 

За:8 

Въздържали се:1 

Против:0 



Бяха определи следните точки, съгласно Приложение №4 от Наредбата за условията и 

реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград, а именно 61 

точки. 

 

 

 

10.Заявление с вх.№94-00/1991 от 10.02.2022г.като комисията след обстойно 

разглеждане и обсъждане на цялата преписка гласува по следния начин: 

 

За:8 

Въздържали се:1 

Против:0 

Бяха определи следните точки, съгласно Приложение №4 от Наредбата за условията и 

реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград, а именно 45 

точки 

 

11.Заявление с вх.№ 94-00/2629 от 25.02.2022г. като комисията след обстойно 

разглеждане и обсъждане на цялата преписка  и поради наличие на обстоятелства по 

чл.11,ал.1,т.13 от  Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални 

жилища в община Велинград, гласува  по следния начин: 

 

За:0 

Въздържали се:1 

Против:8 

 

 

12.Заявление с вх.№ 94-00/2630 от 25.02.2022г. като комисията след обстойно 

разглеждане и обсъждане на цялата преписка гласува по следния начин: 

 

За:8 

Въздържали се:1 

Против:0 

Бяха определи следните точки, съгласно Приложение №4 от Наредбата за условията и 

реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград, а именно 60 

точки и 55 точки. 

 

 

 По първа точка от дневния ред бяха разгледани общо 12 заявления. 

 След обстойно разглеждане на подадените заявления, декларации и 

приложените към на документи, Комисията констатира следното: 8 граждани отговарят 

на изискванията по чл.1, чл.11 и чл.30,ал.1 и ал.3 от Наредба за условията и реда за 

настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград и 4 не отговарят на 

изискванията. Не бяха разглеждани 3 заявления, поради това, че заявителите се бяха 

отказали . 

 Лицата и семействата, които отговарят на изискванията по чл.1, чл.11 и чл.30,ал.1 

и ал.3 от Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в 

община Велинград са подредени, съгласно чл.12. ал.1, ал. 2 и ал.3 от Наредба за 

условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград в 

картотека в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:  

2. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; 



3. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с 

влошено здраве и увреждания; 

4. Хора в риск от бедност и социално изключване. 

 При подреждане на лицата и семействата от една и съща целева група, същите се 

подреждат по низходящ ред в следните подгрупи: 

1. І  подгрупа - лица и семейства, в които един от членовете на семейството са със 

загубена работоспособност над 71%, установена по съответния ред;  

2. ІІ подгрупа – семейства с три и повече деца; 

3. ІІІ подгрупа – семейства с две деца; 

4. ІV подгрупа - настойници, попечители или родители, отглеждащи сами 

малолетни и/или непълнолетни деца; 

5.V подгрупа - лица, регистрирани по смисъла на чл. 13 от ЗСП за получаването на 

социални помощи, минимум три години от подаване на молбата; 

 6.VІ подгрупа - лица, за които не са налице изискванията за подгрупи от 1 до 5. /лица 

придобили право на пенсия; пълнолетни лица, които са потребители на социална 

услуга от резидентен тип ЦНСТ за деца без увреждания Велинград; др.лица/. 

 

Кандидатите за настаняване в социалните жилища на територията на община 

Велинград, които не отговарят на изискванията по чл.1, чл.11 и чл.30,ал.1 и ал.3 от 

Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община 

Велинград и не се вписват в предварителния списък се подреждат в списък на 

отпаднали заявители. 

 

 След проведено разискване и гласуване, Комисията за картотекиране и 

настаняване в социални жилища на нуждаещи се лица и семейства  

 

 

 

РЕШИ: 
 

 

 

1. Да се приеме списък от 4 лица, неотговарящи на условията по чл.1, чл.11 и 

чл.30,ал.1 и ал.3 от Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални 

жилища в община Велинград. 

2. Да се приеме предварителен списък на картотекираните лица и семейства за 

настаняване в социални жилища 

3.           Списъкът на лицата неотговарящи на условията по чл.1, чл.11 и чл.30,ал.1 и 

ал.3 от Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в 

община Велинград и предварителния списък на одобрените лица, съгласно чл.16,ал.3 от 

Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община 

Велинград да се обявява на видно място в сградата на община Велинград и на интернет 

страницата на община Велинград, като съгласно чл.16,ал.4 от цитираната по-горе 

Наредбата, в 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и 

искания по предварителния списък.  

4.    В случай, че има постъпили възражения и искания в 14 дневен срок от обявяването, 

същите  се разглеждат в 7 дневен срок от комисията, съгласно чл.16,ал.4 от Наредба за 

условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград и 

чл.27 от Правилник за устройство и дейността  на Комисията за картотекиране и 



настаняване в социални жилища на нуждаещи се лица и семейства, след който срок се 

изготвя окончателен списък за съответното тримесечие. 

5. В случай, че в посочения по-горе 14 дневен срок /по чл.16,ал.4 / не са постъпили 

възражения срещу предварителния списък/картотеката/, окончателният списък се 

изготвя от Комисията, съгласно чл.15,ал2 от Наредбата и се утвърждава от кмета на 

община Велинград, като се обявява на видно място в сградата на общината и на 

интернет страницата на община Велинград, съгласно чл.16,ал.5 от Наредбата за 

условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград.  

 6. Дейността на Комисията е целогодишна и при необходимост се актуализира списъка 

на картотекираните лица.  

Неразделна част от настоящия протокол са: 

1. Списък от 4 лица, неотговарящи на условията по чл.1, чл.11 и чл.30,ал.1 и ал.3 от 

Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община 

Велинград 

2.Предварителен списък на картотекираните лица и семейства за настаняване в 

социални жилища. 

И двата списъка са приети на заседание на Комисията за картотекиране и настаняване в 

социални жилища на нуждаещи се лица и семейства. 

 

Присъствали: 

 

Председател: Исмаил Моллов-зам.-кмет /П/  

Секретар:Надежда Стефанова – главен специалист в отдел „ХСД“/П/ 

Членове: 

1.Мариана Зинкова –началник на отдел „ХСД“/П/ 

2.Васил Мешков – адвокат/П/ 

3.Тодор Семерджиев- инспектор в дирекция „МП“/П/ 

4.Ивелина Кафеджиева – младши експерт в отдел „ФБС“/П/ 

5.Ангел Симеонов - психолог в ОУ„Георги Бенковски“ – гр.Велинград/П/ 

6.Иво Ардалиев – главен специалист в отдел „ОСЗ“/П/ 

7.Васка Китова-главен социален работник в отдел „ИОХУСУ“/П/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 


