
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални 

жилища в Община Смолян  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

С решение № 198 от 15.06.2016 г. Общински съвет Смолян дава съгласие Община 

Смолян да кандидатства с проектно предложение за изграждане на съвременни социални 

жилища по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Социална 

инфраструктура“.  

В изпълнение на горецитираното решение Община Смолян подготви проектно 

предложение «Изграждане на нови социални жилища в град Смолян». Съгласно насоките за 

кандидатстване по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, Община Смолян подготви Наредба за реда и условията за ползване на социалната 

услуга на територията на Община Смолян, която бе приета от Общински съвет – Смолян с 

решение № 485 от 30.05.2017 г.  

С тази наредба се регламентират условията и реда за установяване на жилищни 

нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в 

неравностойно положение на територията на Община Смолян и настаняването им в 

социалните жилища, изградени по проект по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

Съгласно указанията за кандидатстване, проектното предложение бе подадено чрез 

Модула за електрони услуги в ИСУН 2020. След извършване на оценка на проектното 

предложение от Междинното звено и проверка от страна на Управляващия орган на 

програмата, бяха получени указания за коригиране на наредбата и представянето и отново 

пред Общински съвет за одобрение. След това изменената наредба трябва да бъде 

представена пред Междинното звено за финализиране на оценката на проектното 

предложение.  

Изменението е свързано със спецификата на предоставяне на услугата по 

настаняване и ползване на социалните жилища като услуга от общ икономически интерес. 

Тази специфика е отразена в приетата от Общински съвет - Смолян наредба, но съгласно 

допълнителните указания на Управляващия орган, в наредбата следа изрично да се заложи 

задължение за кмета на Община Смолян да възложи предоставянето на услугата в 

съответствие с изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно 

прилагането на чл. 106, параграф 2 от договора за функционирането на европейския съюз за 

държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на 

определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически 



интерес. В тази връзка се изменя чл. 4 ал. 2 с точно записване на текста за възлагане на 

услугата.  

 Другото изменение също е свързано със спазване изискванията на решението на 

комисията и по-конкретно относно срокът за възлагане на услугата. За услуги от общ 

икономически интерес в областта на социалното настаняване, срокът на възлагане може да 

бъде по-дълъг от 10 години. Тъй като след одобрение на проектното предложение и 

подписване на договор за неговото финансиране се очакват по-конкретни указания от 

програмата за стопанисване на новосъздадените социални жилища, предлагам в чл. 4, ал. 3 

да се добави следния текст: „в случай, че няма други указания от програмата.“.  

Съгласно допълнителните указания е изготвен проект за изменение на Наредба № 26 

за реда и условията за ползване на социалната услуга на територията на Община Смолян. 

На основание чл. 26, ал. 2 , ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от 

административно процесуалния кодекс, проектът на нормативен акт е публикуван на 

интернет страницата на Община Смолян за запознаване от страна на заинтересованите 

лица, които в 30-дневен срок от публикуването му могат да депозират писмено 

предложения, да изразяват мнения и препоръки по проекта на e-mail: 

obshtina_smolyan@abv.bg или на адрес гр. Смолян, бул. „България“ № 12, Деловодство. В 

посочения срок,  определен за обществени консултации, не са постъпили предложения по 

проекта за изменение на наредбата.  

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от ЗМСМА  и чл. 

45а във връзка с чл. 42, ал. 1, т.1 от Закона за общинската собственост и чл. 18а, ал. 1 от 

Закона за социалното подпомагане, предлагам на Общински съвет - Смолян да приеме 

следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. Отменя Наредба № 26 за условията и реда за настаняване и ползване на социални 

жилища в Община Смолян, приета с решение № 485 от 30.05.2017 г. 

 

2. Приема Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища 

в Община Смолян. 

 

Приложение: Проект за изменение на Наредба за условията и реда за настаняване и 

ползване на социални жилища в Община Смолян 

Вносител: 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 


