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ПРЕДЛОЖЕНИЕ за РЕШЕНИЕ 

от ИВАН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ – Председател на Общински съвет - Чирпан 

                                                 

ОТНОСНО:  Определяне на състав на Местна комисия по Закона за уреждане правата 

на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

 

 

Уважаеми г-жи и г-да общински съветници, 

 

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

многогодишни жилищно-спестовни влогове, в населени места, по утвърден от 

Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд списък, се 

създават местни комисии към общините. Съгласно чл.16 от Правилника за прилагане 

на закона, 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 на 

Националния компенсационен жилищен фонд. Комисиите са компетентни да 

извършват дейността си след утвърждаването им от управителния съвет и обнародване 

на решението му в „Държавен вестник” за числения състав и техния председател. 

В общината няма създадени организации /комитети/, представляващи 

гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове и доказани жилищни нужди, 

поради което в състава на комисията следва да вземат участие общински съветници и 

представители на общинската администрация. С писмо №ІІ-0846 / 05.11.2019 г. на 

Националния компенсационен жилищен фонд към Министерски съвет, се предлага, с 

оглед приемственост, представителите на общината в действащата комисията, да 

влезнат в новия й състав. Също така следва да се вземе решение и за разпределението 

на събраните средства за действащата комисия от внесените режийни разноски, в 

резултат на изплатени компенсации на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове. 

 Във връзка с горното, предлагам на Общинския съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове, Общински съвет – Чирпан определя Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от 

ЗУПГМЖСВ при Община Чирпан в петчленен състав: 

 

Председател: ………………………….. – Общински съветник 



Секретар: Владимир Вътев Вътев – Общинска администрация  

Членове: 

1. …………………………………………. – общински съветник 

2. …………………………………………. – общински съветник 

3. Галина Златанова Казакова – Общинска администрация 

 

2. На основание §17 от Преходните и Заключителни разпоредби на 

Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове , за извършваните дейности по закона и правилника да се 

събират режийни вноски в извънбюджетната сметка на комисията, при изплащане на 

компенсации – 3% от стойността на полагащата се компенсация. Набираните суми се 

разпределят от общинския съвет по предложение на Местната комисия всяка година. 

  

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: ………………………………… 

ИВАН СТАНЧЕВ  

Председател на Общински съвет – Чирпан 
 

 

 

 

 

 

Съгласувал: .................... 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 
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