
 

 

 

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ  

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА  

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА 

СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА  В ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

Изготвен е проект на изменение на Наредба за условията и реда за настаняване и 

ползване на социални жилища  в 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 се предоставя на 

вниманието 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 рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа. 

 

Приложения: 

 

• Мотиви 

• Проект на изменение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване 

на социални жилища  в Община Смолян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мотиви за изменение на  Наредба за условията и реда за настаняване и  

ползване на социални жилища  в Община Смолян 

 

На вашето внимание е представено за обсъждане и приемане изменение на Наредба за 

условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища  в Община Смолян, приета 

с Решение № 485 от 30.05.2017 г. на Общински съвет - Смолян. 

1.Причини, които налагат изменение на Наредбата: 

Община Смолян подготви и внесе за оценка  проектно предложение  „Изграждане на нови 

социални жилища в град Смолян“, по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура:  

BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Социална 

инфраструктура“.  

Социалните жилища се изграждат с цел осигуряване на съвременни жилища за настаняване 

на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. При 

изграждането на този тип жилища трябва да се осигури пространствена интеграция на 

представителите на маргинализираните общности като цяло и да не допринася за тяхната 

сегрегация, изолация и изключване.  

 

Едно от изискванията на програмата за подготовка на горецитираното проектно 

предложение е изготвянето на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на 

социални жилища, която да бъде приета от Общински съвет. Съгласно указанията на 

програмата бе изготвена наредбата за Община Смолян и бе приета от Общински съвет - 

Смолян. След оценка на проектното предложение и проверка от страна на Управляващия 

орган на програмата, бяха получени допълнителни 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.  

Измененията се отнасят за възлагане предоставянето на услугата от общ икономически 

интерес. 

 
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. 

 

2. Цели, които се поставят: 

Изпълнение на указанията на програмата и осигуряване на ефективни правила за 

стопанисване  и ползване на социалните жилища, които ще бъдат изградени, със средства 

от ОПРР.  

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива: 

Очакваните резултати са свързани с осигуряване на съвременни жилища за настаняване на 

уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение.  



 

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Проектът на изменение на наредбата не противоречи на правото на ЕС. Не противоречи и 

на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и 

изпълнителната власт в Република България. 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

 

 


