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В сила от 01.01.2018, CHA-0218 Допълнение към семейните задължения по програма HCV 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СЕМЕЙСТВАТА, ПОДПОМАГАНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ВАУЧЕРИ 

ЗА ИЗБОР НА ЖИЛИЩЕ (HCV) 

 
Ако този документ Ви е необходим на друг език или с ПО-ГОЛЯМ ШРИФТ, или ако Ви е необходимо настаняване 

в рамките на допустимото (лица с увреждания), обадете се на 312-935-2600 или изпратете текстово съобщение 

на: 312-461-0079. Необходимо е да предупредите седем дни по-рано, за да се организират преводачески 

услуги.  

 

Когато жилището на семейството е одобрено и бъде сключен договор за Финансова помощ за жилищно 

настаняване (HAP), семейството трябва да спазва правилата, посочени по-долу, за да продължи да участва в 

Програмата за ваучери за избор на жилище (HCV). Органът по жилищно настаняване на Чикаго (CHA) може да 

прекрати помощта за семейството, ако то не спазва някое от задълженията на семействата по програмата, 

посочени по-долу, дори и ако Министерството по жилищно настаняване и регионално развитие (HUD) не изисква 

спазването им.  

 

Всяка информация, предоставена от семейството, трябва да бъде точна и пълна. 

 

Семейството трябва: 

1. Да предостави всяка информация, преценена като необходима от CHA или HUD, в т.ч. доказателства за 

гражданство или допустим имиграционен статут. HUD изисква от CHA да прекрати помощта за семейството, 

ако то не изпълни това задължение. Вижте 24 CFR 982.552(b)(4) и 24 CFR 5.514(c). 

2. Да предостави всяка информация, преценена като необходима от CHA или HUD, за да се използва при 

администрирането на програмата, в т.ч. извършване на планирано редовно преразглеждане или 

междинно преразглеждане на доходите и състава на семейството. Вижте 24 CFR 982.551(b)(1)-(2). 

3. Да съобщи и свери социално-осигурителните си номера. HUD изисква от CHA да прекрати помощта за 

семейството, ако то не изпълни това задължение. Вижте 24 CFR 5.218(c). 

4. Да подпише и предаде формуляри за съгласие за получаване на информация. HUD изисква от CHA да 

прекрати помощта за семейството, ако то не изпълни това задължение. Вижте 24 CFR 982.552(b)(3).Вижте 

Глава 7 за допълнителна информация относно изискванията за съгласие.  

5. Да предостави всяка поискана от CHA информация с цел проверка дали семейството живее в жилището 

или информация, свързана с отсъствието на семейството от жилището.  

6. Да уведоми CHA в писмен вид в срок от 30 дни, когато семейството отсъства от жилището за 

продължителен период от време, в съответствие с политиките на CHA. Независимо от предизвестието за 

отсъствие, ако цялото домакинство отсъства за повече от 90 последователни дни, CHA ще счита жилището 

за напуснато и ще пристъпи към прекратяване на участието на семейството и на плащането на 

Финансовата помощ за жилищно настаняване на собственика, дори ако семейството продължи да плаща 

наема и/или сметките за комунални услуги.  

7. Да уведоми CHA и собственика в писмен вид най-малко 30 дни преди преместването си от жилището или 

преди прекратяване на договора за наем. 

8. Да използва жилището, предоставено по програмата, за жилищните нужди само на семейството, посочено 

в договора за HAP и в договора за наем. Жилището трябва да бъде единствено за семейството.  

9. Да уведоми CHA в писмен вид в срок от 30 дни от раждането, осиновяването или присъждането на 

родителски права върху дете от съда. 

10. Да поиска писмено одобрение от CHA за добавяне на друг член от семейството като обитател на жилището. 
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11. Да уведоми CHA в писмен вид в срок от 30 дни, ако даден член от семейството вече не живее в жилището.  

12. Да предостави копие от известие за изгонване от собственика на CHA в срок от 30 дни от датата на 

получаване на известието.  

13. Да присъства на информационните инструктажи и задължителните уговорени срещи, включително, без 

ограничение, на планираните срещи за обсъждане на нарушения на задълженията на семейството и 

обвинения за криминални прояви в жилището, сградата или квартала на семейството. 

14. Да поиска и да получи одобрение от CHA, преди към домакинството да се присъедини социален асистент, 

който да живее в жилището, или приемно дете/възрастен. 

15. Да докладва всички промени в годишните доходи в срок от 30 дни, ако преди промяната семейството не 

е имало никакви доходи. 

16. Да поддържа предоставеното по програмата жилище в съответствие със Стандартите за качество за 

поддържане на жилище (HQS). Участникът отговаря за поддържането на жилището в съответствие с HQS, 

включително за поддържането на електроуредите, плащането на сметките за комунални услуги и за 

осигуряване на непрекъснати комунални услуги за всички електроуреди и удобства, които собственикът 

няма задължение да осигури съгласно договора за наем и договора за HAP. Участникът не носи 

отговорност за свързани със собственика артикули, които не отговарят на HQS.  

17. Да позволи на CHA и/или собственика да проверява обитаваното жилище в подходящо време и след 

отправяне на предизвестие в разумен срок, както и да позволи достъп до жилището за ремонти на 

собственика/наемодателя. Вижте 24 CFR 981.551(d). 

18. Да продължи да отговаря на текущите изисквания за допустимост, когато става дума за студенти. Ако 

студент, записан във висше учебно заведение, е на възраст под 24 години, не е ветеран, не е семеен, 

няма деца на негова издръжка и не живее с родителите си в жилище, подпомогнато по програмата за HCV, 

CHA ще прекрати помощта за студента, ако в момента на преразглеждането доходите на студента или 

доходите на родителите на студента (ако е приложимо) надхвърлят съответния минимален доход. HUD 

изисква от CHA да прекрати помощта за семейството, ако то не изпълни това задължение. Вижте 24 CFR 

982.552(b)(5). 

19. Да спазва политиката на CHA по отношение на гостите. Гост означава лице, което пребивава временно в 

жилището със съгласието на главата на домакинството или друг пълнолетен член на семейството. Гостът 

може да гостува на семейство в жилище, отпуснато по програмата, за общ период от 30 календарни дни в 

рамките на една календарна година; всяко посещение обаче не трябва да надхвърля седем 

последователни календарни дни. Посещение означава престой с преспиване. Участниците могат да 

поискат удължаване на срока в рамките на това ограничение в сроковете за гости. Лица, които надхвърлят 

срока за гостуване, ще се считат за нерегламентирани обитатели, а семейството ще подлежи на 

прекратяване на програмата. Проверка за нерегламентирано обитаване може да се осъществи чрез: 

(1) Издадени от правителството лични документи или доклади; 

(2) Сметки за комунални услуги за отпуснатото жилище; 

(3) Записи от регистрация в имота; и/или 

(4) Друга документация или разследвания. 

Семейството (включително всеки член от семейството) не трябва: 

1. Да притежава или да разполага с дял от жилището (различен от дял в кооперация или в случая, когато става 

дума за притежател на ваучер, участващ в програмата за жилищна собственост).  
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2. Да бъде изгонено поради сериозно нарушение на договора за наем.  HUD изисква от CHA да прекрати 

помощта за семейството, ако то не изпълни това задължение. Вижте 24 CFR 982.552(b)(2).CHA счита 

семейството за изгонено, ако наемодателят е подал жалба за изгонване и съдът е постановил заповед за 

влизане във владение, дори ако: 1) със заповедта за влизане във владение не е издадено решение за 

присъждане на парична сума, или 2) семейството се премести от субсидираното жилище преди влизане в 

сила или физическо прилагане на заповедта за влизане във владение.CHA може да сметне семейството 

за изгонено, ако заповедта за влизане във владение е заповед по взаимно съгласие.CHA обаче няма да 

счита семейството за изгонено, ако заповедта за влизане във владение влезе в сила едновременно с 

писмено споразумение за уреждане на взаимоотношенията, съгласно което семейството заплаща целия 

неплатен наем и наемът в рамките на сроковете за плащане, докато то е във владение на субсидираното 

жилище. 

3. Да извършва сериозни или повтарящи се нарушения на договора за наем, дори ако нарушението не води 

до изгонване. Сериозните или повтарящите се нарушения включват, без ограничение, неплащане на 

наема, нарушаване на спокойствието на съседите, унищожаване на имущество или начин на живот или 

навици на поддържане, които причиняват щети на жилището или помещенията и криминални дейности.  

4. Да участва в измама, подкуп или друго неправомерно или криминално действие, свързано с каквато и да 

е федерална програма за жилищно настаняване. 

 

5. Да участва или да позволява на гостите си да участват в криминални дейности, свързани с наркотици. 

Вижте 24 CFR 982.553(b). 

a. Според дефиницията на HUD, криминални дейности, свързани с наркотици, включват незаконно 

производство, продажба, разпространение или употреба на наркотици, или притежание на 

наркотици с цел производство, продажба, разпространение или употреба [24 CFR 5.100].Това 

включва разпространение, притежание, продажба или употреба на медицинска марихуана. 

Наркотик означава контролирано вещество съгласно дефиницията на Раздел 102 от Закона за 

контролираните вещества [21 USC 802] или всяко друго незаконно упойващо вещество, 

включително медицинска марихуана.  

b. CHA може да прекрати помощта за семейството, ако: 

i. Член или гост на домакинството, включително лица на навършени 17 години, в момента 

участва в криминална дейност, свързана с наркотици, или е участвал в криминална 

дейност, свързана с наркотици, през последните три години.  

ii. Всяка употреба на незаконно упойващо вещество или поведение на употреба на 

незаконно упойващо вещество от членове или гости на семейството, включително от лица 

на навършени 17 години, нарушава здравето, безопасността или правото на спокойствие 

в помещенията за останалите живущи в сградата.  

c. CHA може да прекрати помощта за криминална дейност, свързана с наркотици, извършвана от 

член на домакинството, ако CHA прецени, че този член на домакинството е участвал в такава 

дейност през последните три години.  

6. Да участва или да позволява на гостите си да участват в криминални дейности, свързани с насилие. Вижте 

24 CFR 982.553(b). 

a. Съгласно дефиницията на HUD, криминална дейност, свързана с насилие, е всяка криминална 

дейност, в която един от елементите включва прилагане, опит за прилагане или заплаха за 

прилагане на физическа сила, достатъчно сериозна, за да причини или за да се допусне, че може 

да причини сериозна телесна повреда или имуществени щети [24 CFR 5.100]. 
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b. CHA може да прекрати помощта за криминална дейност, свързана с насилие, извършвана от член 

или гост на домакинството, ако CHA прецени, че този член на домакинството е участвал в такава 

дейност през последните три години. 

7. Да участва или да позволява на гостите си да участват в други криминални дейности, които заплашват 

здравето, безопасността или правото на спокойствие на останалите живущи и лица, които живеят в 

непосредствена близост до помещенията. Непосредствена близост означава в радиус от една миля от 

помещенията.  

8. Да участва или да позволява на гостите си да участват в поведение, което нарушава или заплашва 

здравето, безопасността или правото на спокойствие на останалите живущи и лица, които живеят в 

непосредствена близост до помещенията. Това включва поведение, свързано със злоупотреба с алкохол. 

Непосредствена близост означава в радиус от една миля от помещенията. 

9. Да преотдава или отдава жилището под наем, да прехвърля договора за наем или да прехвърля жилището. 

Това включва получаване на суми за покриване на наем или разходи за комунални услуги от лице, което 

живее в жилището и което не е посочено като член на семейството. 

10. Да получава помощ за жилищно настаняване по Програмата за ваучери за избор на жилище, докато 

получава друга субсидия за жилищно настаняване за същото жилище или за друго жилище по друга 

федерална, държавна или местна програма за подпомагане на жилищното настаняване. Вижте 24 CFR 

982.551(n). 

11. Да причинява щети на жилището или помещенията (различни от щети, свързани с обичайното износване) 

или да допуска негов гост да причинява щети на жилището или помещенията. 

12. Да пропусне две последователни планирани срещи за преразглеждане без одобрение от CHA.  

13. Да получава помощ за жилищно настаняване по Програма за ваучери за избор на жилище, докато живее 

в жилище, което е собственост на съпруг/а, родител, дете, баба, дядо, внук, внучка, сестра или брат на 

член от семейството, освен ако CHA не е преценил (и е уведомил собственика и семейството за това си 

решение), че одобрението на наем на жилището, въпреки тази роднинска връзка, ще осигури подходящо 

настаняване за член от семейството, който е лице с увреждания. 

14. Да заплашва или да проявява, или да позволява на гостите си да заплашват или да проявяват обидно 

поведение или тормоз или криминални действия спрямо персонала на CHA или неговите представители. 

Вижте 24 CFR 982.552(c)(1)(ix).Персоналът на CHA включва служителите на CHA или изпълнителите, 

подизпълнителите или представителите на CHA. Обидно поведение или тормоз спрямо персонала или 

представителите на CHA включва както вербални, така и физически обиди и тормоз.Използването на 

расистки епитети или друг писмен или устен език, който обичайно се използва за заплахи, се счита за 

обидно поведение или тормоз. Заплашване означава устни или писмени заплахи или физически жестове, 

които предават намерение за обида или тормоз.  

15. Да притежава или да използва огнестрелно оръжие или оръжие, утежняващо вината, в нарушение на 

федералното, държавното или местното наказателно или гражданско право. Това задължение се отнася за 

всеки член на семейството и/или неговите гости, докато са в имота или в непосредствена близост до имота.  

16. Да подлежи на доживотно изискване за регистрация като извършител на сексуални престъпления в който 

и да било щат или територия на Съединените американски щати. 

17. Да е извършвало или да е осъдено за малтретиране на деца. 
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В сила от 01.01.2018, CHA-0218 Допълнение към семейните задължения по програма HCV 

18. Да е извършвало или да е осъдено за престъпление, свързано с наркотици, за производство на 

метамфетамин в помещенията на жилище, отпуснато по федерална програма за подпомагане. HUD 

изисква от CHA да прекрати помощта за семейството, ако то не изпълни това задължение. Вижте 24 CFR 

982.553(b)(1)(ii).  

19. Да е извършвало или да е осъдено за палеж. 

20. Да е било обект на предходно прекратяване на помощ по федерална програма за подпомагане на 

жилищното настаняване от публичен орган по жилищното настаняване (PHA) през последните 3 години. 

Вижте 24 CFR 982.552(c)(1)(iii).Тази политика изключва доброволните прекратявания. 

21. В момента да дължи наем или други суми на някой PHA, във връзка с програмата HCV (включително PRA 

и RAD), програми за умерена рехабилитация или публични програми за жилищно настаняване, освен ако 

семейството в момента не разполага със споразумение за погасяване на дължимите суми и спазва 

условията по него. Вижте 24 CFR 982.552(c)(1)(v).Това включва, без ограничение: 
a. Не възстановяване на суми на PHA, платени от PHA на собственик за покриване на дължими суми 

от семейството съгласно договора за наем.  

b. Нарушаване на условията на споразумението за погасяване на дължимите суми, сключено с 

CHA. Вижте 24 CFR 982.552(c)(1)(vii).Вижте Глава 14 за допълнителна информация относно 

споразуменията за погасяване на дължими суми.  
 

ПОДПИС НА ГЛАВА НА ДОМАКИНСТВОТО 

 

 
________________________________________________       ___________________________  

Подпис на глава на домакинството                                  Дата 

 

________________________________________________ ___________________________  
Име на участника Номер на ваучер                                 
 

Настоящият документ е превод на юридически документи, издадени от HUD или CHA. Същите предоставят 

превода просто за ваше удобство, за да ви съдействат да разберете своите права и задължения. Единствено 

английската версия на документа представлява официален, законен, управляващ документ. Този превод не е 

официален документ. 
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