
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С М О Л Я Н 

 
Д О К Л А Д Н А      З А П И С К А 

от 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване състава на местната комисия по член 8, алинея 2 от Закона за 
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове 
 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 Съставът на местната комисия по член 8, алинея 2 от Закона за уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове и нейният председател се определят от 
Общинския съвет и се предлага за утвърждаване от Управителния съвет на Националния 
компенсационен жилищен фонд. 
 Местните комисии се състоят от 5 до 9 членове, като в тях се включват представители на 
Общинския съвет, служители от Общинската администрация и организации/комитети 
представляващи гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове и доказани жилищни 
нужди. 
 Във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно 
спестовни влогове и чл.16, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за  уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове, предлагам на Общински съвет – Смолян 
да вземе следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
1. Изменя и допълва Решение № 68/18.02.2017 г. и Решение № 300/18.11.2016 г., както 

следва: 
1.1. Утвърждава състав на Местната комисия по член 8, алинея 2 от Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове при Община Смолян, както 
следва: 
Председател: инж.Мариана Цекова – Заместник кмет на Община Смолян 
Членове: 1. Иван Карабетев – младши експерт Дирекция „УО и ОС“ 

2. Геновева Николова – главен експерт Дирекция „УО и ОС“ 
3. Даниела Димитрова – главен експерт Дирекция „ФСДБ“ 
4. Златко Карамучев – юрисконсулт Дирекция „ПНО“ 
5. Коста Начев – общински съветник 
6. Стоян Иванов – общински съветник 
7. Юлия Кисьова – общински съветник 
8. Тодора Гарова – старши счетоводител Дирекция „ФСДБ“ 

 1.2. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд да 
утвърди промените в състава на местната комисия по член 8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община 
Смолян 
 

КМЕТ: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 


