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От Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 

 

Относно: Определяне състава и числеността на местната комисия за уреждане на 

въпроси на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 

На основание чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с писмо  № II-0846 ОТ 

05.11.2019 г. от Изпълнителния директор на НКЖФ при МС предлагам на Вашето 

внимание настоящата докладна записка за определяне състава на Местната комисия за 

уреждане на въпроси на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове. 

 

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

жилищно-спестовни влогове, който гласи: "в населени места по утвърден от 

управителния съвет списък се създават местни комисии към общините от 

представители на общинските съвети и организациите, представляващи 

гражданите с жилищни нужди. Управителният съвет по предложение на 

общинските съвети утвърждава състава на местните комисии и техния мандат“. 

Община Исперих е в Утвърдения по надлежния ред Управителен съвет на Националния 

конпесационен жилищен фонд. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.16 от Правилника за прилагане на 

Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 

жилищноспестовни влогове е необходимо до се създадът Местните комисии по чл. 8, ал. 2 

от закона към общината, определен от управителния съвет и обнародвани в "Държавен 

вестник". Те се състоят от пет до девет членове и в тях се включват представители на 

общинските съвети, общините и организациите (комитетите), представляващи гражданите 

с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди.  Новият състав 

на местните комисии и техния председател се определя от общинския съвет и се представя 

за утвърждаване от управителния съвет.  Промените в съставите на местните комисии 

също подлежат на утвърждаване от управителния съвет. 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, във връзка 

с което предлагам на Общински съвет – Исперих да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Предвид всичко изложено до тук и на основание 21, ал.2,във връзка с чл.21, ал.1, 

т.1 и  т.23 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация /мандат 2015-2019г./ и чл.8, ал.2 от Закон за уреждане правата на граждани 

с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл.16 от Правилник за прилагане на 

Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 

жилищноспестовни влогове  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява числеността  и състава на местната комисия за уреждане на жилищните 

въпроси на гражданите с многогодишни жилищни спестовни влогове /Местните комисии 

по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ/ в Община Исперих, комисията се състои от седем члена, 

както следва:  

 

1. Председател – Севим Адем Махмуд – Секретар на Община Исперих 

2. Членове: Фикрет Фикрет Хамид – общински съветник 

     Хамди Нурула Нурула – общински съветник 

      Ахмед  Юмер Хакъ – общински съветник 

       Виолета Стоянова Димитрова – общинска администрация 

                 Айлин Джеват Шукриева – общинска администрация 

                 Галя Любенова Цайкова – жилищно спестовен вложител 

 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение да се изпрати на Управителния съвет на НКЖФ, за 

утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник“. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им 

пред Административен съд – Разград по реда на АПК. 

 

 

 

Вносител: 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


