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ОБЩИНА ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

 

Днес, 26.03.2021 г., в 11:00 часа се проведе заседание на Комисията за 

установяване на жилищни нужди, назначена със Заповед № РД-09-14 от 13.01.2021 г. 

на Кмета на община Девин, допълнена със Заповед № РД 09-46/02.02.2021 г. 

На заседанието присъстваха: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

инж. Николай Юруков – Заместник – кмет на община Девин 

ЧЛЕНОВЕ:     

1. Радост Настанлиева – Главен специалист „ОС“ 

2. Диана Иванова – Старши юрисконсулт в отдел „УТОС“ 

3. Капка Бешева – Рахнева – Началник отдел „ХДПЗ“ 

4. Силвия Чаушева – Технически сътрудник „Домакин“ 

5. Ирина Чаушева – Главен експерт „ОС“ 

6. Милка Данаилова – социален работник „ДСП“ – гр. Девин 

 

Заседанието се проведе при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Определяне на месечен (пазарен и нормиран) наем за 1 кв. м. жилищна площ 

за гр. Девин и населените места в общината; 

2. Включване или невключване на гражданите в картотеката за 2021 г., и 

определяне степента на жилищната нужда на отделните семейства (лицата) по групи и 

подгрупи съгласно чл. 4 от Наредба № 3 за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост;  

3. Настаняване във ведомствени жилища; 

4. Настаняване в резервни жилища; 

5. Разни. 

По т.1 от дневния ред:  

Приемане на решение за определяне на месечен (пазарен и нормиран) наем за 1 

кв. м. жилищна площ за гр. Девин и населените места в общината: 
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РЕШЕНИЕ № 1 : 

ОТНОСНО: определяне на месечен (пазарен и нормиран) наем за 1 кв. м. 

жилищна площ за гр. Девин и населените места в общината 

На основание чл. 6, ал. 3 от Наредба № 3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост, комисията по жилищно настаняване 

 

РЕШИ : 

ОПРЕДЕЛЯ месечен (пазарен и нормиран) наем за 1 кв. м. жилищна площ за                   

гр. Девин и населените места в общината, в размер съгласно експертна пазарна оценка 

на лицензиран оценител. 

„За“ гласуват: Николай Юруков; Радост Настанлиева; Диана Иванова; Капка 

Бешева – Рахнева; Силвия Чаушева; Ирина Чаушева; Милка Данаилова. 

Решението е прието. 

 

По т. 2 от дневния ред:  

Приемане на решение за включване или невключване на гражданите в 

картотеката за 2021 г., и определяне степента на жилищната нужда на отделните 

семейства (лицата) по групи и подгрупи съгласно чл. 4 от Наредба № 3 за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища 

– общинска собственост. 

РЕШЕНИЕ № 2 : 

ОТНОСНО: Включване или невключване на гражданите в картотеката за 2021 г., 

и определяне степента на жилищната нужда на отделните семейства (лицата) по групи 

и подгрупи съгласно чл. 4 от Наредба № 3 за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост. 

На свое заседание, проведено на 06.01.2021 г., комисията по жилищно 

настаняване, назначена със заповед № РД-09-621/31.12.2020 г., е разгледала 

подадените в законоустановения срок молби-декларации от граждани и техните 

семейства, за настаняване в общински жилища. Комисията е констатирала 

нередовности в подадените декларации, и е указала да се уведомят писмено 

кандидатите за настаняване, за необходимостта от представяне на допълнителни 

документи за установяване на жилищните им нужди. 

След представяне на допълнително изисканите документи, и на основание чл. 6, 

ал. 3 във връзка с чл. 5 и чл. 3 от Наредба № 3 за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост 

(НУРУЖНННПЖОС), Комисията по жилищно настаняване,  
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РЕШИ : 

ВКЛЮЧВА в картотеката за 2021 г. нуждаещите се граждани, съгласно 

подадените молби-декларации, с установени жилищни нужди, и ОПРЕДЕЛЯ степента на 

жилищната нужда на отделните семейства (лицата) по групи и подгрупи съгласно чл. 4 

от Наредба № 3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 

под наем и продажба на жилища – общинска собственост както следва: 

 

№ 
по 
ред 

Име, презиме, фамилия Група съгласно чл. 4 

1 Айше Дуранова Далова V-та 
2 Арфе Юсеинова Балталийска V-та 
3 Бинка Феликсова Ковачева V-та 
4 Бистра Иванова Александрова V-та 
5 Десислава Емилова Бошнакова V-та 
6 Елена Райчева Искренова V-та 
7 Илияна Миткова Ангелова V-та 
8 Ирина Асенова Мишева V-та 
9 Йоана Светославова Птухин V-та 
10 Мариана Владимирова Сертова V-та 
11 Минка Стоилова Димитрова V-та 
12 Николай Венелинов Фъзлов V-та 
13 Реджеп Джамалов Баротинов III-та 
14 Роза Илиева Корчева III-та 
15 Роза Орлинова Звездова V-та 
16 Роза Самуилова Газиева V-та 
17 Роман Стефанов Чавдаров V-та 
18 Румяна Димитрова Младенова V-та 
19 Румяна Руменова Дупчева V-та 
20 Румяна Юриева Хаджийска V-та 
21 Северина Антимова Андреева V-та 
22 Северина Новакова Юрукова V-та 
23 Слави Емилов Атанасов V-та 
24 Снежана Асенова Митева V-та 
25 Юлия Бечева Димитрова V-та 
26 Юлия Евтимова Караджова V-та 
27 Светозар Младенов Фъзлов V-та 
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НЕ ВКЛЮЧВА в картотеката за 2021 г., лицата, подали молба-декларация за 

настаняване на общинско жилище, тъй като не са изпълнени условията по чл. 3, ал. 1 

от Наредба № 3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 

под наем и продажба на жилища – общинска собственост, както следва: 

№ 

по 

ред 

Три имена Несъответствие Основание 

1 Ангелина Антимова Кликова Няма адресна регистрация на 

територията на община Девин, 

повече от 5 години без 

прекъсване към момента на 

кандидатстване 

чл.3, ал.1, 

т.6 

2 Денис Фанков Генчев Доходът на лицето надвишава 

разхода за пазарната наемна 

цена за жилище от свободния 

пазар 

чл.3, ал.1, 

т.5 

3 Райна Метаксинова Метаксова Установени задължения към 

община Девин в размер на 931, 

02 лв. 

чл.3, ал.1, 

т.8 

4 Светослав Иванов Птухин Установени задължения към 

община Девин в размер на 2792, 

28 лв. 

чл.3, ал.1, 

т.8 

5 Стефка Деянова Арнаудова Няма адресна регистрация на 

територията на община Девин, 

повече от 5 години без 

прекъсване към момента на 

кандидатстване 

чл.3, ал.1, 

т.6 

 

Решението на комисията подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен 

срок от съобщаването му на заинтересованите лица.  

„За“ гласуват: Николай Юруков; Радост Настанлиева; Диана Иванова; Капка 

Бешева – Рахнева; Силвия Чаушева; Ирина Чаушева; Милка Данаилова. 

Решението е прието. 

 

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за настаняване във ведомствени 

жилища. 

РЕШЕНИЕ № 3 : 

ОТНОСНО: Настаняване във ведомствени жилища. 
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Подадена е молба-декларация за настаняване във ведомствено жилище, 

придружена от необходимите документи. 

На основание чл. 23 във връзка с чл. 21 от Наредба № 3 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – 

общинска собственост, комисията по жилищно настаняване 

 

РЕШИ : 

НАСТАНЯВА във ведомствени жилища правоимащите лица по чл. 21 от  Наредба 

№ 3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на жилища – общинска собственост, както следва: 

 

№ по 
ред Име, презиме, фамилия 

1 Костадинка Веселинова Димитрова 
2 Георги Лазаров Куцовски 
3 Димитър Стоянчов Атанасов 

 
„За“ гласуват: Николай Юруков; Радост Настанлиева; Диана Иванова; Капка 

Бешева – Рахнева; Силвия Чаушева; Ирина Чаушева; Милка Данаилова. 

Решението е прието. 

 

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за настаняване в резервни жилища. 

РЕШЕНИЕ № 4 : 

ОТНОСНО: Настаняване в резервни жилища. 

Подадени са молби-декларации за настаняване в резервни жилища, придружени 

от необходимите документи. 

На основание чл. 24, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на жилища – общинска собственост, комисията по жилищно настаняване 

 

РЕШИ : 

НАСТАНЯВА в резервни жилища, правоимащите лица по чл. 24, ал. 1 от  Наредба 

№ 3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на жилища – общинска собственост, както следва: 

 

№ по ред Три имена 

1 Владимир Симеонов Лалев  
2 Детелина Иванова Любенова  
3 Красимир Митков Хаджиев  
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4 Надежда Орлинова Звездова  
5 Славчо Руменов Дичев  

 

„За“ гласуват: Николай Юруков; Радост Настанлиева; Диана Иванова; Капка 

Бешева – Рахнева; Силвия Чаушева; Ирина Чаушева; Милка Данаилова. 

Решението е прието. 

По точка „Разни“: 

Съгласно чл. 11 от НУРУЖНННПЖОС, на информационното табло на входа на 

Община Девин, и на интернет страницата ѝ, се обявяват следните проекто – списъци:  

1. Проекто – списък на постъпили молби – декларации на граждани, одобрени за 

настаняване. 

2. Проекто – списък на лицата настанени в общински жилища и отговарящи на 

условията по чл. 3 от Наредбата. 

3. Проекто – списък на лицата при които са налице остри социални и 

здравословни проблеми, както и такива на които жилищата са станали негодни за 

обитаване, в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от 

самосрутване, освидетелствани по съответния ред за настаняване в резервни жилища. 

 

Предвид горното, комисията по жилищно настаняване предлага за обявяване по 

съответния ред, следните проекто-списъци: 

 

Проекто – списък на постъпили молби – декларации на граждани, одобрени 
за настаняване 

№ 
по 
ред 

Име, презиме, фамилия Група съгласно чл. 4 

1 Айше Дуранова Далова V-та 
2 Арфе Юсеинова Балталийска V-та 
3 Бинка Феликсова Ковачева V-та 
4 Бистра Иванова Александрова V-та 
5 Десислава Емилова Бошнакова V-та 
6 Елена Райчева Искренова V-та 
7 Илияна Миткова Ангелова V-та 
8 Ирина Асенова Мишева V-та 
9 Йоана Светославова Птухин V-та 
10 Мариана Владимирова Сертова V-та 
11 Минка Стоилова Димитрова V-та 
12 Николай Венелинов Фъзлов V-та 
13 Реджеп Джамалов Баротинов III-та 
14 Роза Илиева Корчева III-та 
15 Роза Орлинова Звездова V-та 
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16 Роза Самуилова Газиева V-та 
17 Роман Стефанов Чавдаров V-та 
18 Румяна Димитрова Младенова V-та 
19 Румяна Руменова Дупчева V-та 
20 Румяна Юриева Хаджийска V-та 
21 Северина Антимова Андреева V-та 
22 Северина Новакова Юрукова V-та 
23 Слави Емилов Атанасов V-та 
24 Снежана Асенова Митева V-та 
25 Юлия Бечева Димитрова V-та 
26 Юлия Евтимова Караджова V-та 

 

 

Проекто – списък на лицата, настанени в общински жилища и отговарящи 
на условията по чл. 3 от Наредбата 

№ по ред Име, презиме, фамилия 

1 Здравко Асенов Гушков 
2 Славчо Руменов Дичев 

 

 
Проекто – списък на лицата, при които са налице остри социални и 

здравословни проблеми, както и такива на които жилищата са станали негодни 
за обитаване 

№ по ред Три имена 

1 Владимир Симеонов Лалев  
2 Детелина Иванова Любенова  
3 Красимир Митков Хаджиев  
4 Надежда Орлинова Звездова  

           Заинтересованите лица могат да направят възражения по проекто-списъците, в 

14-дневен срок от обявяването им по реда, определен с Наредба № 3.  

„За“ гласуват: Николай Юруков; Радост Настанлиева; Диана Иванова; Капка 

Бешева – Рахнева; Силвия Чаушева; Ирина Чаушева; Милка Данаилова.  

Налице е съгласие за публикуване на проекто-списъците в предложения вид. 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

инж. Николай Юруков …………………………………. 

ЧЛЕНОВЕ:     

1. Радост Настанлиева ………………………………… 

2. Диана Иванова ………………………………………… 

3. Капка Бешева ………………………………………….. 

4. Силвия Чаушева ……………………………………… 
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5. Ирина Чаушева ………………………………………. 

6. Милка Данаилова …………………………………… 

 


