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Относно: 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  

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
С Решение № 203/25.02.2005г. на Общински съвет Смолян, с правно основание 

чл. 45а от Закона за общинската собственост е приета Наредба за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – 
общинска собственост. С настоящия проект се цели Наредбата да бъде приведена в 
съответствие с разпоредбите на чл. 43 и чл. 45 от Закона за общинската собственост.  

Проектът 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 беше публикуван в сайта на община Смолян за запознаване от 
страна на заинтересованите лица. На 27.05.2016г. от 16,00 часа в зала 211 на общинска 
администрация Смолян се проведе обществено обсъждане.  

Предлаганите промени са следните :  
§ 1. Разпоредбата на чл.12 се изменя като придобива следното съдържание: 
Стар текст Нов текст 
Чл.12 (1) Жилищата за настаняване на гражданите , 
включени в списъка по чл.11, ал.2 се определят по 
нормите за жилищно задоволяване , установен в чл. 
14. 
(2)Настаняването на гражданите от списъците по 
чл.11, ал. 5 продължава и след приключване на 
календарната година до утвърждаването на нов списък 
за следващата година. 
(3)Гражданите, включени в списъка от предходната 
година и неполучили жилища , се включват в началото 
на списъка през текущата година при спазване на 
установената поредност, освен ако има промяна на 
условията по чл.3 ал. 1, на групите по чл. 4 и на 
данните по чл.5 
(4)Настаняването се извършва със заповед на Кмета на 
общината. 
(5)Въз основа на настанителната заповед по ал.4, се 
сключва писмен договор за наем за срок от 1 година , в 
който се определят: редът за предаване  и приемане на 

1. Лица с жилищни нужди, 
установени по реда на Наредбата 45а, 
ал. 1 от ЗОС; 
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. 



имота; правата и задълженията на наемателя и 
наемодателя, наемната цена, отговорността при 
неизпълнение , поддържането (текущи и основни 
ремонти) и други условия по наемното 
правоотношение. Наемните цени на общински жилища 
и гаражи се определят на база квадратен метър 
полезна площ, след решение на Общински съвет – 
Смолян. 
 
§ 2. Наредбата се допълва с  чл. 12а със следното съдържание  

Стар текст Нов текст 
 Чл.12а (1) Жилищата за настаняване на 

гражданите, включени в списъка по 
чл.11, ал.2 се определят по нормите за 
жилищно задоволяване , установен в чл. 
14. 
(2)Настаняването на гражданите от 
списъците по чл.11, ал. 5 продължава и 
след приключване на календарната 
година до утвърждаването на нов 
списък за следващата година. 
(3)Гражданите, включени в списъка от 
предходната година и неполучили 
жилища , се включват в началото на 
списъка през текущата година при 
спазване на установената поредност, 
освен ако има промяна на условията по 
чл.3 ал. 1, на групите по чл. 4 и на 
данните по чл.5 
(4)Настаняването се извършва със 
заповед на Кмета на общината. 
(5)Въз основа на настанителната 
заповед по ал.4, се сключва писмен 
договор за наем за срок от 1 година , в 
който се определят: редът за предаване  
и приемане на имота; правата и 
задълженията на наемателя и 
наемодателя, наемната цена, 
отговорността при неизпълнение , 
поддържането (текущи и основни 
ремонти) и други условия по наемното 
правоотношение. Наемните цени на 
общински жилища и гаражи се 
определят на база квадратен метър 
полезна площ, след решение на 
Общински съвет – Смолян. 

§ 3. Текста на  чл. 24 ал. 1, се изменя  като придобива следното съдържание : 
Стар текст Нов текст 
В резервни жилища се настаняват под наем за срок 
не по – дълъг от две години лица: 

1. жилищата на които са станали негодни за 

„В резервните жилища се настаняват 
под наем за срок не по-дълъг от две 
години лица: 



обитаване в резултат на природни и 
стихийни бедствия и аварии или са 
застрашени от самосрутване, 
освидетелствани по съответния ред: 

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

 

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 от Наредбата се отменя. 
Стар текст  Нов текст  

(2)  С решение на общински съвет в резервни 
жилища могат да се настанят и кметове, заместник 
– кметове и кметски наместници, които нямат 
жилище в съответното населено место в което 
заемат длъжността – за времето на съответната 
длъжност. 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалният кодекс и чл. 
45а от Закона за общинската собственост, предлагам Общинският съвет да приеме 
следните  

РЕШЕНИЯ: 
  

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища 
– общинска собственост на Община Смолян. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да я оповести чрез публикуване на 
интернет – страницата на Община Смолян. 

 
Приложение: 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. 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
Николай Мелемов 
Кмет на Община Смолян 
 


