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З А П О В Е Д 

 
№ 59 

 

гр. Велинград 17.01.2022година 

 

 

 С Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община 

Велинград, приета с Решение № 66/28.03.2019г. на Общински съвет – Велинград, допълнена и изменена с 

Решение № 314/25.11.2021г. на Общински съвет – Велинград се регламентират условията и реда за 

установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други 

групи в неравностойно положение на територията на Община Велинград и настаняването им в социалните 

жилища, изградени  по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020г. Съгласно Наредбата първото  картотекиране започва със Заповед 

на кмета  на Община Велинград, обявена на интернет страницата на Община Велинград и таблото за обяви. 

 В  предвид изложеното на основание § 5от Преходни и заключителни разпоредби от Наредба за 

условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград, чл.44,ал.1т.1 и ал.2 

от ЗМСМА,  

 

                              Н А Р Е Ж Д А М: 
 

І. Откривам процедура по първо картотекиране. 

II.Място на подаване на необходимите документи  за картотекиране и настаняване под наем в социално 

жилище – бул.„Хан Аспарух“ №35, Общинска администрация –Велинград, отдел „АИОВО“ – Деловодство 

всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч. 

Образците на заявление и декларация могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община 

Велинград http://velingrad.bg/main/ или предоставени от отдел „АИОВО“-Деловодство. 

III.Краен срок за подаване на документи за кандидатстване за първо картотекиране до 28.02.2022г. 

 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-н  Исмаил Моллов – заместник-кмет на Община 

Велинград. 

Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Велинград и таблото за 

обяви.  

 

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 
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