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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Определяне състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на 

граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-

спестовни влогове, към общините се създават местни комисии, включващи представители на 

общинските съвети и организациите, представляващи гражданите с жилищни нужди. 

Правилникът за прилагане на закона конкретизира, че местните комисии се състоят от пет до 

девет членове и в тях се включват представители на общинските съвети, общините и 

организациите (комитетите), представляващи гражданите с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове и доказани жилищни нужди. Съставът на местните комисии и техния председател се 

определя от общинския съвет и се представя за утвърждаване от управителния съвет. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с 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 

същия, Общински съвет Елена 

1. Отменя свое Решение № 18 / 21.12.2011 г. 

2. Определя състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с 

многогодишни жилищно спестовни влогове, както следва: 

Председател:  Йордан Иванов Димитров – заместник кмет на община Елена 

и членове: Петя Стоянова Добрева - Костадинова – главен експерт „ОСКП“; 

инж. Зоя Иванова Василева – младши експерт „ОС“; 

Здравка Стоянова Бъбрекова – главен специалист  „АОН“; 
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д-р Елена Петрова Генчева - Петрова – представител на гражданите с 

многогодишни жилищно спестовни влогове; 

Лазар Николов Костов – общински съветник; 

д-р Стела Петрова Горбанова - Василева – общински съветник. 

3. Определя мандат на комисията – четири години, считано от датата на вземане на 

решението, или до следващо решение за промяна в състава на комисията. 

4. Възлага на кмета на община Елена да изпрати настоящото предложение за 

утвърждаване от Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен 

фонд и обнародване в Държавен вестник. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


