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от 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

Относно: Определяне на наемни цени на общински „Социални жилища” 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
    

Във връзка с проектно предложение на Община Смолян  за изграждане на 
съвременни  социални  жилища по приортитена ос 1 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие“  на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 и Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на 
социални жилища в Община Смолян (наричана по-долу „наредбата“)  е необходимо да 
бъде определен размерът на наемната цена за 1 квадратен метър полезна жилищна 
площ.   

Съгласно чл. 29, ал. 1 от горепосочената наредба, наемната цена за социалните 
жилища се определя с решение на Общинския съвет за 1 кв. м. полезна площ.  
Съгласно чл. 29 ал. 2 от наредбата определянето на наема за социалните жилища се 
базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещи се 
социални групи на социално приемлива цена, което позволява освен ползване на 
социално жилище и задоволяване на всички останали битови потребности на лицата. 
Съгласно ал. 3 Размерът на наема за социално жилище не следва да превишава 
разходите за поддръжка и осигуряване функционирането на сградата и прилежащите й 
територии. Изпълнението на това условие се доказва с финансов анализ. 
Социалните жилища, финансирани по ОП„Региони в растеж“ 2014-2020 г, следва да 
бъдат разграничени от общия общински жилищен фонд, като подходът при 
определянето на наема на социалните жилища е различен.  

За целите на проекта е възложено Изготвяне на финансов / икономически анализ 
и анализ на съответствието с изискванията на приложимия режим на държавна помощ; 

 Финансовият анализ има за цел да проучи осъществимостта на проекта и 
ползите, до които ще доведе неговото изпълнение. Негова основна задача е да изчисли 
стойностите на индикаторите за финансово изпълнение на проекта. Анализът се 
основава на данните от целия референтен период на използване на инвестицията – 
нейния полезен живот.  

В рамките на финансовия анализ е направена : 
-  Оценка на финансовата рентабилност на инвестицията и националния 

капитал; 
- Определяне на максималния принос на ЕФРР, както и на националното 

съфинансиране; 
- Проверка на финансовата устойчивост на проекта. 
Финансовият анализ на проекта е разработен съобразно изискванията на 

Насоките на Европейската комисия от декември 2014 г. за изготвяне на Анализ 
разходи-ползи на инвестиционни проекти. 

Анализът разглежда проекта в две фази – инвестиционна (2017-2018г.) и 
експлоатационна (от 2019 до 2027 г.), като стойностите са дисконтирани към годината 
на кандидатстване – 2017 г. 



Финансовият анализ използва прогнозните парични потоци по проекта за 
изчисляване на подходящите нива на възвращаемост – вътрешна норма на 
възвращаемост (ФНВ), на инвестицията (ФНВ/И) и собствения капитал (ФНВ/К), 
финансовата нетна настояща стойност (ФННС). Той осигурява основната информация 
относно входящите и изходящите ресурси, техните цени и цялостната времева 
структура на приходите и разходите, като включва финансовите потоци на 
инвестицията с разбивка за цялата инвестиция, оперативни разходи и приходи, 
източниците на финансиране  и анализ на паричния поток за определяне на финансова 
устойчивост на проекта, т.е. показва по какъв начин ще се покрият оперативните 
разходи, за да се осигури устойчивост на инвестицията, имайки предвид, че това е 
проект, който генерира инкрементални приходи, но не генерира нетни приходи. 

Общите инвестиционни разходи за проекта, одобрени в Инвестиционната 
програма на Община Смолян възлизат на 1,864,695.00 лв.  

Наемната цена за един кв. м. ПЖП на социалните жилища е определен на 1,30 
лв. Предвижда се цената да остане такава за целия разглеждан период, което обуславя 
запазването на приходите на едно и също ниво, коригирано според заложената 
инфлация от 1%. Сградата ще бъде разположена в УПИ ХХХ – 540 – за социални 
жилища, кв. 221 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян, в жилищната зона на града.   

За сравнение с  Решение № 478/21.07.2010 год.  е определен наемът на 1 кв. м. 
ПЖП за общинския жилищен фонд като цената е 1лв./кв.м. за кв. Смолян и кв. Райково. 
Считаме, че малко по-скъпият наем на социалните жилища е обоснован, с оглед на 
факта, че това ще са съвременни, чисто нови, обзаведени жилища, като размерът 
позволява осигуряването на устойчивост на инвестицията.  
 

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
чл. 8, ал. 1 във връзка с чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл. 29 от 
Наредба  за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община 
Смолян предлагам на Общински съвет -  Смолян да приеме следното : 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Определя месечна наемна цена за 1 квадратен метър полезна жилищна площ 
за социални  жилища в Община Смолян – 1,30 лв. (словом: един лев и тридесет 
стотинки). 

 

Вносител: 
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