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С П И С Ъ К 
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, 

който поради тези основания не са включени в предварителния списък на 

картотекираните лица и семейства за настаняване в социалните жилища на община 

Велинград. 

 

 

№ Име, презиме, фамилия Заявление № 

 I.Неотговарящи на чл. 11,ал.1,т5 от Наредба за условията и реда за настаняване 

и ползване на социални жилища в община Велинград:  

- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот 

и/или идеални части от такива срещу заплащане или чрез договор за 

дарение през последните пет години, освен в случаите, при които в 

семейството има лице/лица, с трайни увреждания и сделката е извършена, с 

цел смяна на жилището, с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за 

лицето/лицата с увреждания и с цел осигуряване на средства за лечение; 

 

 1.Аксиния Велкова Бакърджиева Вх.№ 94-00/1144 от 

19.01.2022г. 

   

 II. Неотговарящи на чл. 11,ал.1,т.10 от Наредба за условията и реда за 

настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград: 

 

- да не са се самонастанявали в общински жилища и наемното 

правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3 

и 4 от Закона за общинската собственост 

 1.Ивелина Рускова Атанасова Вх. №94-00/1050 от 

17.01.2022г. 

   

 III. Неотговарящи на чл. 11,ал.1,т.13 от Наредба за условията и реда за 

настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград: 

 

1. да не са регистрирани като еднолични търговци и да нямат участие в 



търговски дружества и кооперации. 
 

 1.Димитър Георгиев Бояджиев Вх.№94-00/2629 от 

25.02.2022г. 

  

   

 IV.Невъзможност да се установи жилищната нужда на лицето/семейството, 

поради непредставяне на Удостоверение от Агенцията по вписвания, за 

наличие или липса на обстоятелство за прехвърляне на имущество през 

последните 5 /пет/ години, към датата на картотекиране – за всички 

пълнолетни членове на семейството, съгласно чл.13,ал.1,т1 от Наредба за 

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

Велинград 

 

 Иван Ангелов Борнев Вх.№ 94-00/1155 от 

19.01.2022г. 

   

 

Настоящият списък е приет с протокол от 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, проведено на 07.03.2022г. 

 

 

 

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/ 

 

 


