
 

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.№ 92-00/3210 от 30.09.2022г. 

 

 

Днес 30.09.2022г. 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. 

 

при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Изготвяне на окончателни списъци за картотекиране,съгласно чл.15,ал.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.Установи се, че няма отсъстващи членове и се откри 

заседанието. 

Комисията установи,че няма постъпили жалби, молби, сигнали, възражения, 

искания,становища и др. Има подадени две заявления за отказ на услугата за  ползване 

на социални жилища в община Велинград  с Вх.№ 94-00/9060 от 16.09.2022г. на лицето 

Барабаш Татьяна Александровна и заявление с Вх.94-00/9253 от дата 23.09.2022г. на 

лицето Рахила Владимирова Галева.  На членовете на комисията беше представен: 

1.Протокол с вх.№ 92-00/2944 от 09.09.2022г. с приложенията към него. 

2.Предварителен списък 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 

м.септември. 

3.Списък на лицата, неотговарящи на условията по чл.11,ал.1 т.3 от Наредба за 

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

които поради тези основания не са включени в предварителния списък на 

картотекираните лица и семейства за настаняване в социалните жилища на община 

Велинград. 

Комисията пристъпи към гласуване: 

1.На окончателния списък /картотека/ за картотекираните лица и семейства за 

настаняване в социални жилища; 

За – гласуваха всички от членовете на комисията 

Против и въздържали се няма. 

2.Неотговарящи на условията  по  чл.11,ал.1 т.3 от Наредба за условията и реда за 



настаняване и ползване на социални жилища  в община Велинград. 

За – гласуваха всички от членовете на комисията. 

Против и въздържали се  няма. 

 

В предвид горе изложеното по първа точка от дневния ред, Комисията за картотекиране 

и настаняване в социални жилища на нуждаещите се лица и семейства.  

 

 

 

 

РЕШИ: 
 

 

 

 1.Да се приеме списък от 1/едно/ лице, неотговарящо на условията по чл.11,ал.1 т.3  от 

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

Велинград. 

2.Да се приеме окончателен списък /картотека/ на картотекираните лица и семейства за 

настаняване в социални жилища 

3. Списъкът на лицата неотговарящи на условията по чл.11,ал.1 т.3  от Наредба 

за условията и реда за настаняване и ползване на / картотека/, съгласно чл.16,ал.5 от 

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

Велинград да се обявяват на видно място в сградата на община Велинград и на 

интернет страницата на община Велинград 

4.Дейноста на Комисията е целогодишна и при необходимост се актуализира списъка 

на картотекираните лица. 

 

Неразделна част от настоящия протокол са: 

1. Списък от 1/едно/ лица, неотговарящо на условията по  чл.11,,ал.1 т.3  от Наредба за 

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

2.Окончателен списък / картотека/ 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: 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/ 

 

 


