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Утвърждавам:/П/ 

Д-р Костадин Коев 

Кмет на община Велинград 

 
 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН  СПИСЪК/КАРТОТЕКА/ НА КАРТОТЕКИРАНИ ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В 

СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА 

ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ПО 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 ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

 

№ Име, презиме, фамилия Членове на семейство Информация за 

предишно 

картотекиране 

   общо непълнолетни  

 

 

Лицата от целевата група, които отговарят на условията се подреждат в 

зависимост от степента на жилищната им нужда в групи съгласно чл.12 от 

Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални 

жилища в община Велинград , както следва:  

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови 

условия 

 

   



 

1 Роки Бакърджиев              70т.       1 човек не 

2 Василка Янева 50т.       1 човек не 

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

получаването на социални помощи, минимум три години от подаване на 

молбата; 

 

   

      

          

 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/ 

 

   

      

 Лицата от целевата група, които отговарят на условията се подреждат в 

зависимост от степента на жилищната им нужда в групи съгласно чл.12 от 

Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални 

жилища в община Велинград , както следва:  

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни 

семейства, деца с влошено здраве и увреждания; 

 
 

   

 ІІ подгрупа – семейства с три и повече деца; 

 

   

      

 Лицата от целевата група, които отговарят на условията се подреждат в 

зависимост от степента на жилищната им нужда в групи съгласно чл.12 от 

 

 Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални 

жилища в община Велинград , както следва:  

3. Хора в риск от бедност и социално изключване. 

   



 

 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/ 

 

   

      

 

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 30.09.2022г. 

 

 

Председател: Тодор Янков- секретар на Община Велинград /П/  

Секретар: Петрунка Томова– главен специалист в отдел „ХСД“/П/ 

Членове: 

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

2.Васил Мешков – адвокат/П/ 

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

  4.Анна Маркова - главен специалист в отдел „ХСД“/П 

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

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

 


