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ОТНОСНО: Отмяна на Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община  Смолян  и 

приемане на нова Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища в община  Смолян. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
   С Решение № 203 от 25.02.2005 г. на Общински съвет – Смолян е приета Наредба № 5 

за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища в община  Смолян, същата е изменена и допълнена с Решение № 

444/28.06.2006 г., изм. с Решение № 318/27.07.2009 г.–чл. 30, изм. с Решение № 

378/21.01.2010 г.–чл. 30, изм. с Решение № 607/21.02.2011г., изм. с Решение №707/23.06.2011 

г., изм. с Решение № 839/27.11.2014г., изм. с Решение № 201/15.06.2016г.  

  В сега действащата наредбата са направени голям брой промени на нормативни 

текстове. Протестирана  от страна на Окръжна прокуратура – Смолян по отношение на 

законосъобразност пред Административен съд – Смолян, като съдът отменя действащата 

наредба. Срещу решението на административния съд е депозирана касационна жалба пред 

Върховен административен съд на Р. България, като към настоящия момент съдът не се е 

произнесъл. 

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

Административно процесуалния кодекс, проекта на Наредбата е предоставен за обществени 

консултации на електронната страница на община Смолян. Предоставена е възможност  на 

всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на 

публикуването на граждани и юридически лица  да депозират писмени предложения,  

изразят  мнения  и  препоръки  по  проекта  на електронната поща  на общината  и входират  
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в деловодството Приемна № 1  на община Смолян от  19.11.2019 г. до 19.12.2019 г. 

Материалите по проекто-наредбата са предоставени на разположение при гл. експерт 

Мариана Иванова в сградата на Община Смолян,  стая № 213, всеки работен ден от 8.30 часа 

до 17.00 часа. Отделно от това на електронната страница на Министерски съвет „Портал за 

обществени консултации“ проекта е предоставен на вниманието на всички заинтересовани 

лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването да направят 

предложение по така изготвения проект. 

  В предложения  нов проект за Наредба е с цел въвеждане на основни принципи при 

определяне на нуждите на кандидатстващите за настаняване лица и технологията на 

настаняването. Разгледан е редът и условия за установяване на жилищни нужди на 

гражданите на община Смолян, технологичната последователност при настаняване в 

различните видове жилища, съгласно класификацията им в ЗОС. С  предложения проект се 

въвеждат норми за осигуряване на нормална среда за жилищно задоволяване, които 

предвиждат различна жилищна площ в зависимост от броя на членовете на настаняваното 

семейство или домакинство, както и завишаване на площта, при наличие на членове със 

специфични здравни нужди. 

  Водени от  обстоятелството, че общински жилища са в сгради в режим на етажна 

собственост и поради голямата продължителност и липсата на гаранция за резултат на 

процеса по принудително изземване на жилище от наемател с прекратен договор и с цел 

избягване генерирането на напрежение и агресия между етажните съсобственици и 

наемателите с наредбата  се въвежда изисквания за допустимост при кандидатстване за 

настаняване. Предвидена е и възможност за прекратяване на вече сключен договор с 

наемател съгласно чл. 6 от новата Наредбата по отношение,  на която при нарушаване на 

добрите нрави; не полагане грижата на добър стопанин, при ползване на жилището; 

използване на жилището не по предназначение. Отделно от това при констатирано 

установяване на пренаемане, при две и повече нарушения на Правилника по чл. 11, ал. 3 от 

Закона за управление на етажната собственост облекчен режим се предвижда прекратяване 

на договора за наем. 

  Предвид това, че предложените промени изцяло обхващат сега действащата наредба и 

промените са значителни, считам за резонно  да бъде изцяло отменена действащата наредба 

към момента в текстовото съдържание и приета нова с предложените актуализации на 

действащите текстове  и съобразена с нормативните актове от по-висока степен и допълване 

с новите разпоредби.   

  При изработването на проекта са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 

предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

Целта на приемане на настоящите промени е необходимостта от привеждане на  Наредбата в 

съответствие с нормативни актове от по-висша степен, както и с новоприети такива, при 

спазване на Закона за общинската собственост, Закона за етажната собственост както и 

останалата приложима нормативна уредба.   

  За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни 

средства. Извършен е анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. В рамките на 

законовия 30 дневен срок за обществени консултации  не са постъпили    предложения по 

отношение на така предложената наредба, като е публикувана е справка за постъпилите 



 3

предложения както на електронната страница на община Смолян, а така също и на „Портал 

за обществени консултации“  към  Министерски съвет. 

           С оглед на гореизложеното на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3  и чл. 79 

от АПК, предлагам Общински съвет да приеме следното    

 

РЕШЕНИЕ: 

 

    І.  Отменя Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища в община  Смолян, същата е 

изменяна и допълнена с Решение № 444/28.06.2006 г., изм. с Решение № 318/27.07.2009 г.–

чл. 30, изм. с Решение № 378/21.01.2010 г.–чл. 30, изм. с Решение № 607/21.02.2011г., изм. с 

Решение №707/23.06.2011 г., изм. с Решение № 839/27.11.2014г., изм. с Решение № 

201/15.06.2016г. 

 

  II. Приема нова Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища в община  Смолян. 

   

  ІІІ. Наредбата влиза в сила от  01.01.2020 г.  

 

   Възлага на кмета на общината да публикува Наредбата на интернет страницата на община 

Смолян. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 
ИНЖ. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед №РД-1371/10.12.2019г. 

на кмета на Община Смолян   

 

 

 

 

 

 


