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С П И С Ъ К 
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, 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,т.3 от Наредба за условията и реда за настаняване 

и ползване на социални жилища в община Велинград:  

-да не притежават жилище, движима или недвижима собственост  и/или идеални 

части от такива, която може да бъде източник на доходи; 

-да не са носители на право на ползване на жилищен имот, право на строеж, 

включени в индивидуално или групово жилищно строителство, или член-

кооператори в жилищностроителна кооперация; 

 

 1.Мара Иванова Томчева  Вх.№ 94-00/7082 от 

19.07.2022г. 

   

 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 

   

 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 

 



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 09.09.2022г. 

 

 

 

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/ 

 


