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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 846 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.03.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 33 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища в община  Смолян 
 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА 

във вр. с чл. 45а от Закон за общинската собственост, чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от АПК 

 

Р Е Ш И: 

 

           І. Приема изменение и допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища в община  Смолян  приета с приета с Решение № 56/30.12.2019 година на 

Общински съвет – Смолян по следния начин :    
 

§ 1. В глава втора, раздел I чл. 6, ал. 1 се добавя нова точка 11 с текст – „При 

не обитаване на титуляря на общинското жилище за повече от 3 месеца в календарната 

година, установено с констативен протокол от служители на общинската администрация, 

освен ако не е по здравословни причини“  и  точка 12 с текст  „При смърт на 

титулярят.“ 
 

§ 2. В глава втора, раздел IV, в чл. 15, ал.1 се добавя нова точка 5 с текст – „Да 

не е нарушавал клаузите по сключения договор за наем на общинско жилище“. 

 В чл. 15 се добавя нова алинея (4) със следния текст – „Резервните общински 

жилища не могат да бъдат продавани.“ 
 

 § 3.  В глава втора, раздел IV чл. 16, ал.6 При неплащане в указания срок, 

заповедта се отменя с нова заповед, преписката за продажба се прекратява и се внася 

предложение до Кмета на Община Смолян за промяна предназначението на жилището 

се добавя следното допълнение към текста – „ Като разходите по процедурата за 

закупуването на общинското жилище се заплащат от  заявителя. „  
 

            § 4. В глава трета, раздел IV, чл. 18, ал. 2, т. 1, текста „по т. 1 и т. 2 – с 

удостоверение от МДТ за територията на Община Смолян, а за територията на цялата 

страна с декларация;” да се чете: „Информацията по т. 1 и т. 2 се проверява служебно от 

комисията по чл. 22, ал. 1“,  чл. 18, ал. 2, т. 2, текста „с удостоверение от Службата по 

вписвания, че не е прехвърляно недвижимо имущество след 01.01.1990 година;“, да се 

чете: „с удостоверение от Службата по вписвания, че не е прехвърляно недвижимо 

имущество през последните 10 /десет/ години, чл. 18, ал. 1, т. 3, текста „Не са 
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прехвърляни имоти по т.1 и 2 след 01.01.1990 година при подаване на заявлението с 

изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, 

Общината или организация с идеална цел;“ да се чете: „Не са прехвърляни имоти по т.1 

и 2 последните 10 /десет/ години при подаване на заявлението с изключение на 

прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, Общината или 

организация с идеална цел;“ 
 

§ 5. В глава трета, раздел IV в  чл. 35 се добавя нова точка 4 със следния текст: 

„При смърт на титулярят, в настанителната заповед, може да бъде заменен по право като 

наемател от преживелия съпруг/съпруга/ или от децата на титулярят в настанителната 

заповед.“ 
 

§ 6. Служба „Общинска собственост и Дирекция „Общинска собственост“, да се 

чете: Дирекция „Устройство на територията“, както и Дирекция „Социално 

подпомагане“, да се чете: Дирекция „Хуманитарни дейности“, съгласно утвърдена 

структура на Общинска администрация – Смолян.  
 

§ 7.  Добавя се Приложение № 3 към Наредба № 5 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища в Община Смолян, с което да се утвърди бланка на заявление за подновяване на 

договор за наем на общинско жилище. 
 

II. Възлага на Кмета на община Смолян да публикува приетите промени и 

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

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

Наредбата влиза в сила от дата на влизането в сила на Решение № 846/31.03.2022г. 

 

 

 

29-22-21   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


