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НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване  и ползване на 
социални жилища в Община Смолян  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Община Смолян подготвя  проектно предложение за изграждане на съвременни 
социални жилища, с което ще кандидатства пред 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“, за което Общински съвет – Смолян взе 
решение с №198 от 15.06.2016г.  

В тази връзка екип на община Смолян подготви проект на Наредба за реда и 
условията за ползване на социалната услуга на територията на Община Смолян, която 
следва да бъде приета от Общински съвет – Смолян преди подаване на проектното 
предложение.  

С тази наредба се регламентират условията и реда за установяване на жилищни 
нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи 
в неравностойно положение на територията на Община Смолян и настаняването им в 
социалните жилища, изградени по проект по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-
2020г. 

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал. 2 и  
чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове на 24.04.2017г. се проведе  обществено 
обсъждане на  проект на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на 
социални жилища в Община Смолян. В обсъждането взеха участие граждани, 
попадащи в определението на целевите групи по схемата. По време на обсъждането 
гражданите бяха запознати с подробно с наредбата, специфичните условия на услугата, 
правата и задълженията на ползвателите. Бяха зададени разяснителни въпроси. 
Коментирано бе да се предвидят методи за контрол по отношение на ползването на 
жилищата, което е заложено в наредбата в Глава шеста: Управление и Глава седма: 
Мониторинг и контрол.  

Наредбата е изцяло съобразена с указанията за подготовка на проекти по 
приоритетна ос 1  на ОП „Региони в растеж“.   



Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от ЗМСМА  и 
чл. 45а във връзка с чл. 42, ал. 1, т.1 от Закона за общинската собственост и чл. 18а, ал. 
1 от Закона за социалното подпомагане, предлагам на Общински съвет -  Смолян да 
приеме следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Приема Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища 
в Община Смолян  

 

Приложение: Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални 
жилища в Община Смолян. 

 

 

Вносител: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
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