
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА. 

  

Публикувано на: 25.08.2017 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.08.2017 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение на 

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

и разпореждане с общински жилища. 

   

 

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

законоустановения 30 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, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет 

Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 40 

032/40 255 или на e-mail: apio@popovo.bg  
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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ПОПОВО                                                                                                                                                                              

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

 

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение 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, 

 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 на Наредба за реда и условията за установяване на 

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

следва: 

 § 1. Чл. 27, ал. 1, т.3 се изменя както следва: лица, настанени по административен 

ред и обитаващи общинското жилище най-малко 5 години. 

 § 2. Чл. 32 се изменя както следва: Продажбата на общински жилища се извършва по 

пазарна оценка. Продажбата не може да се извърши на цена, по – ниска от данъчната 

оценка на имота. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОТИВИ 

 

 Наредба за изменение 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., изменена с Решение № 198 по протокол 

№ 14 от 24.11.2016 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 прави с цел завишаване на срока на обитаване на 

общински жилища, след изтичането на който възниква право на обитателя да го закупи, 

както и от необходимостта от остойностяване на имотите преди извършване на тяхната 

продажба и определяне на реалната стойност на конкретен имот.    

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

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

 - Осъществяване на ефективно управление на общинското имущество в интерес на 

населението и общината при осъществяване на продажбата на общински жилища.  

 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. 

 - Обективна оценка за ликвидността на имота, който предстои да бъде продаден. 

 5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 - Настоящото предложение на Наредба за изменение 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 30 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, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и 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  
 


