
 
Мотиви  

 
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда 

за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — 
общинска собственост 

 
Във връзка с необходимостта от усъвършенстване на досега действащата Наредба, 

привеждането й в съответствие със Закона за общинската собственост и съгласно 
предложение от Районна прокуратура Смолян, предлагаме следните изменения и 
допълнения в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 
настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.  

Разпоредбата на чл. 43 от Закона за общинската собственост не е упомената в 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 
продажба на жилища — общинска собственост и следва да бъде включена. Разпоредбата на 
чл. 45, ал. 2 от Закона за общинската собственост е отменена, което налага съответно 
промяна в разпоредбата на чл. 24 от Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.  

          Проект! 

НАРЕДБА 
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
жилища — общинска собственост 

§ 1. Добавя се нов член 12 със следния текст : „В жилища за отдаване под наем се 
настаняват :  

1. Лица с жилищни нужди, установени по реда на Наредбата; 
2. Наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, 

надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция; 
3. Лица, жилищата на които са възстановени на бившите им собственици по 

реда на чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху 
одържавени недвижими имоти. 

 
§ 2.  Старият член 12 се преобразува в „член 12а“ 
 

 § 3. Текста в чл. 24 ал. 1, се заменя с следното: „В резервните жилища се 
настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица: 

1. жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и 
стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване; 

2. в семействата на които са налице остри социални или здравословни 
проблеми.” 
 

§ 4. Чл. 24, ал. 2 се отменя.  
 


