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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И 

УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД 

НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА. 

  

Публикувано на: 31.10.2016 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считанo от 31.10.2016 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и разпореждане с общински жилища. 

   

 

Предложения, могат да бъдат депозирани в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. 

„Александър Стамболийски” № 1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 4 0032 / 4 0255 или на e-mail: 

apio@popovo.bg  
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ОБЩИНА  ПОПОВО 
7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 
e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

                                                          

         ДО 

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

         ГР. ПОПОВО                                                                                        
                                                       
    
                                                  ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
                  от д-р ЛЮДМИЛ  ВЕСЕЛИНОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и 

условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с 

общински жилища. 

 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 Във връзка с дадени препоръки в одитен доклад на Сметната палата за извършен 

одит за съответствие при управление, разпореждане, придобиване и актуване на 

имуществото в община Попово и необходимостта от актуализиране и привеждане на 

текстовете в наредбата в съответсвие с действащото законодателство в Република България 

се налага настоящото изменение на Наредба за реда и условията за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища. 

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от 

ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, 

ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове предлагам Общинският съвет да 

приеме следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

          

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински 

жилища, както следва: 

 § 1. В чл. 4, ал. 1 текста „Отдел „управление на собствеността““ се изменя на 

„Дирекция „ФСДУС““. 

 § 2. В чл.5 се създава нова алинея 5 със следния текст: „С връчването на 

настанителната заповед между представителя на Община Попово и наемателя се подписва 

приемателно предавателен протокол в два екземпляра, в който се описва реалното 

състояние на имота към момента на неговото предаване”. 

 § 3. Досегашната алинея 5 става алинея 6. 

 § 4. В чл. 7 се създава нова алинея 2 със следния текст: В договора за наем се 

определя реда за плащане на наемната цена, срока и начина на плащане, както и дължимите 

лихви при просрочие. 

§ 5. Досегашната алинея 2 става алинея 3. 

§ 6. Досегашната алинея 3 става алинея 4. 

 § 7. В чл.8 се създава нова алинея 3 със следния текст: При прекратяване на 

наемните правоотношения се подписва приемателно предавателен протокол в два 

екземпляра, в който се описва реалното състояние на имота към момента на неговото 
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предаване. 

 

§ 8. Чл. 23, ал.2 се изменя както следва: Лицата по ал. 1 подават заявление, в което 

се излагат подробно обстоятелствата, водещи до необходимостта от настаняване в резервно 

жилище. Към заявлението се прилага декларация за семейно и имотно състояние, както и 

доказателства, установяващи обстоятелствата по нея.  

§ 9. В чл. 23, ал.3 се отменя. 

§ 10. Чл. 24 се изменя както следва: За неуредените в този раздел въпроси се 

прилагат разпоредбите на Глава първа. 

§ 11. В чл.25 се добавя алинея 2 със следния текст: Работници и служители, които 

нямат годни за обитаване жилище, вила или идеална част от тях на територията на 

общината и желаят да им бъде предоставено ведомствено жилище подават молба – 

декларация по образец, ведно с копие от сключен трудов договор или копие от заповед за 

назначаване на работа в общинска администрация. 

§ 12. В чл.25 се добавя алинея 3 със следния текст: Наемните правоотношения с 

настанените във ведомствено жилище се прекратяват с прекратяването на трудовите 

/служебните/ им правоотношения. 

§ 13. Чл. 26 се изменя както следва: За неуредените в този раздел въпроси се 

прилагат разпоредбите на Глава първа. 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: ..........................                
                                                        /д-р Л. ВЕСЕЛИНОВ/ 
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МОТИВИ 

 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински 

жилища. 

 

Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем 

и разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет – Попово с Решение № 113 

по протокол № 12 от 31.07.2012 г.  

  

 1. Причини, налагащи приемането на Наредбата за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с 

общински жилища. 

 - Изменението на Наредбата се налага във връзка с необходимостта от актуализиране 

на нормативната уредба и провеждане на текстовете от Наредбата с нормите на 

действащото българско законодателство, както и по добро регламентиране на реда и 

условията за настаняваме под наем в общински жилища на територията на община Попово. 

 2. Цели, които се поставят Наредбата за реда и условията за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища. 

 - Синхронизиране на текстовете в подзаконовия нормативен акт с нормативните 

актове с по – висок ранг, както и законосъобразност на определения ред и разписаните 

процедури; 

 3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата за реда и 

условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 

разпореждане с общински жилища. 

 - Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 

 4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с 

общински жилища. 

 - Актуалност на текстовете в Наредбата.  

 5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 - Настоящото предложение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 

разпореждане с общински жилища е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, както и тези на европейското законодателство.  

 

Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 

от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, 

ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.  

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, 

в законоустановения 14 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 

лица да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и 

информация – гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски” №1. 
 


