
ОБЩИНА СМОЛЯН 
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България 
Bulgaria,  4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 

                                        

 ПРОЕКТ НА СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА         
ГРАЖДАНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА 2018г. 

 
ІV – 1 група – самотни родители на непълнолетни деца. Настаняват се в 
свободни общински жилища с норми на жилищно задоволяване, съгласно чл. 14, 
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 
настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост. 
 
 име, презиме и фамилия      членове  
  
           1. Лидия Славчева Янкова    2 членно 

2. Боряна Севдалинова Альова    2 членно 
3. Калинка Славчева Язаджиева   2 членно 
4. Дарина Христова Димитрова              2 членно 
5. Станка Делчева Лозанова     2 членно 
6. Росица Алекова Алекова     2 членно 
7. Мирослава Илиева Жекова                                     2 членно 
8. Аксения Сергеева Асенова                                     2 членно 
9. Елена Душкова Гогова                                            2 членно 

 
ІV – 2 група – семейства с две и повече непълнолетни деца. Настаняват се в 
освободени общински жилища с норми на жилищно задоволяване, съгласно чл. 
14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 
настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост. 
 

       1.  Валентин Асенов Димитров             4 членно 
             2. Валентин Ценков Бояджиев                                 4 членно 
             3. Росица Стоянова Кехайова                                   3 членно 
ІV – 3 група – семейства, в които един от членовете му е с призната над 71% 
трайно намалена работоспособност. Настаняват се в освободени общински 
жилища с норми на жилищно задоволяване, съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата 
за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 
продажба на жилища – общинска собственост. 
 
ІV – 4 група – млади семейства, живеещи на свободно договаряне. Настаняват се 
в освободени общински жилища с норми на жилищно задоволяване, съгласно чл. 
14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 
настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост. 
 
 
ІV – 5 група – семейства или лица, които са живели по – дълго време при тежки 
жилищни условия. Настаняват се в освободени общински жилища с норми на 
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жилищно задоволяване, съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
жилища – общинска собственост. 
 

1.Милка Ангелова Зангурова                                  1 члeнно 
2.Младен Арсов Мерчев                                  1 членно 
3. Антим Живков Филипов                                        2 членно 
4. Георги Тодоров Башов                                           1 членно 
5. Боян Каменов Попраданов                                     1 членно 
6. Събин Асенов Устов                                               3 членно 
7. Латинка Иванова Самуилова                                 2 членно 

 
Кандидати, картотекирани за настаняване в общински жилища от фонд 
„Ведомствени”  
 
 В 14- дневен срок от обявяване на проекто – списъка, кандидатите могат да правят 
възражения и искания по списъка. Постъпилите възражения и искания се разглеждат 
в едномесечен срок от Кмета на общината. След този срок списъка се утвърждава от 
Кмета и по същия, кандидатите се настаняват в свободните общински жилища.  
 
Комисия в състав : 

Председател : инж. МАРИАНА ЦЕКОВА……………….Зам. кмет на Община Смолян 

Членове :  

1. инж. Йордан Щонов     …………………Директор Дирекция „УТОС” 

2. Георги Кисьов    ……………………… правоспособен юрист, началник отдел „ОС“ 

3. Геновева Николова     …………………гл. експерт Дирекция „УТОС” 

4. Любка Бадева – Танчева……………...гл. експерт Дирекция “ОДиЗ” 

5. Иван Карабетев        .…….…………….мл. експерт Дирекция „УТОС” 

6. Тодора Гаровa         ………..…………..ст. счетоводител Дирекция „ФСДБ” 

 

ОБЯВЕН НА : 19.01.2018 г.  


