
 

Мотиви  

 

към 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 

 

 
Във връзка с необходимостта от усъвършенстване на досега действащата 

Наредба, както и от по – отговорното прилагане на социалната политика на община 

Смолян, по - ефективен контрол върху разпореждането с общински жилищни имоти 

и след направени проучвания на сходни нормативни документи, както и промяна в 

наименованието на дирекции в структурата на Община Смолян, предлагаме следните 

изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост.  

В Наредбата липсват разпоредби за прекратяване на наемните 

правоотношения. В практиката се възползваме от разпоредбите на чл. 46, ал. 1 от 

ЗОС, но се сблъскваме със ситуации, които не са предвидени в същата алинея 

Поради големия брой съжителства на семейни начала от родители, които 

заедно отглеждат децата си, но нямат сключен граждански брак, по – реално би било 

ако и този вид съжителство се счита за семейство. По сега действащата разпоредба 

при декларирани двама родители, които не са сключили брак и непълнолетни деца, 

семейството се картотекира като „самотен родител”. По този начин се нарушава 

принципа за равнопоставеност между 1. „семейство”, състоящо се от двама 

родители, несключили брак и деца и 2. „семейство”, което действително се състои от 

един родител с деца. 

 

Проект! 
 

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 
 

§ 1. В чл. 4, ал. 3 „При подреждане на лицата и семействата на една и съща група 

се дава предимство на :” от т. 1 до т. 5 се прави изменение, като подреждането на 

подгрупите става по следния начин : 

 

 1. самотни родители на непълнолетни деца; 

 2.   семейства с две и повече непълнолетни деца; 

3. семейства, в които един от членовете е с призната над 71 % 

трайно намалена работоспособност; 

4. млади семейства ; 

5. семейства или лица, които са живели по – дълго време при 

тежки жилищни условия ; 

 

§ 2.  В чл. 17, ал. 4 текста : „Влезлите в сила заповеди се изпълняват от главен 

експерт „Стопанисване на общински жилища и жилищно настаняване” се заменя 

с текста: „Влезлите в сила заповеди се изпълняват от главен експерт „Устройство 

на територията и общинска собственост”; 



 

§ 3. Текста в чл. 30 ал. 1, се заменя с текста „Продажбите на общинските жилища 

се извършват със Заповед на Кмета на Община Смолян след Решение на 

Общински съвет и по цени приети с Решение на Общински съвет”. 

 
§ 4., Предлагам Наредбата да се допълни с нова Глава седма, която да е 

озаглавена „Прекратяване на наемните правоотношения” и да съдържа 

следните разпоредби:  

 
ГЛАВА СЕДМА 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Чл. 33. (1) Наемните отношения се прекратяват поради основанията, 

определени в чл. 46, ал. 1 от ЗОС; 

       (2) при необитаване на жилището за повече от 6 месеца, с 

изключение на случаите по здравословни причини;  

       (3) по искане на наемателя; 

       (4) при неспазване на задълженията по договора за наем от 

наемателя;  

       (5) при смърт на титуляра, договорът за наем се сключва с 

преживелия съпруг, при липса на такъв договора се прекратява. 

 

 
§ 5. В „Допълнителни разпоредби” в § 1, т. 3 текста „Семейство са съпрузи и 

ненавършилите им пълнолетие деца, ако не са встъпили в брак”. Се заменя с 

текста „Семейство са съпрузи или лица, съжителстващи на семейни начала и 

техните непълнолетни деца, ако не са встъпили в брак”  

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 


