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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово  

 

ОТНОСНО: Наредба за допълнение на Наредба за установяване на жилищни нужди, 

за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища. 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 На основание чл. 45а от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.23 и чл. 

21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с промени в Закона за социалното подпомагане и 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, както и приетия Закона за 

социалните услуги, обнародван в Държавен вестник, брой 24 от дата 22.3.2019г. и 

затруднението на кандидатите за настаняване под наем в общинско жилище за промяна на 

настоящия адрес, 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 ЗНА, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 Приема Наредба за допълнение на Наредба за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, както следва:  

§ 1. В чл.11, ал.1, т.1, след думата "постоянен" се добавя "или настоящ" и 

разпоредбата става:  

1. имат постоянен или настоящ адрес повече от 3 (три) години, в съответното 

населено място в общината, в което кандидатстват за картотекиране. 
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МОТИВИ 

 

към предложението за Наредба допълнение на Наредба за установяване на жилищни 

нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища 

  

Наредба на Общински съвет гр. Попово за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и разпореждане с общински жилища е приета с Решение №133 по 

Протокол №12 на Общински съвет Попово от 31.07.2012г., изменяна с Решение №198 по 

Протокол №14/24.11.2016г. и Решение №316 по Протокол №24/28.09.2017г. на Общински съвет 

Попово 

 
1. Причини, налагащи приемането на Наредба за допълнение на Наредбата за 

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

общински жилища.    
След изменения на Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане отпускането на социални помощи лицата и семействата бе обвързано 

с настоящия им адрес. Това е уредено и в новия Закон за социалните услуги, 

обнародван в Държавен вестник, брой 24 от дата 22.3.2019г. Така с приетите 

изменения няма да се налага лицата и семействата да променят настоящия си адрес, 

респективно документите си за. Сега действащата разпоредба на чл.11, ал.1, т.1 от 

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

разпореждане с общински жилища принуждава кандидатите за общински жилища в 

да правят допълнителни разходи по издаване на нова лична карта след промяна на 

постоянния адрес. В тази ù час сега действащата общинска наредба противоречи на 

облекчената процедура регламентирана в националното законодателство в областта 

на социално подпомагане. С предоставената възможност лицата и семействата да 

имат право да кандидатстват по постоянен или настоящ адрес в населено място в 

Община Попово ги облекчаваме при кандидатстване за настаняване в общинско 

жилище.  

 

2. Цели, които се поставят с  Наредбата за допълнение на Наредба за 

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

общински жилища. 

 Облекчаване на процедурата за кандидатстване на лица и семейства за 

настаняване в общинско жилище и уеднаквяване на разпоредбите на Наредбата за 

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

общински жилища със сега действащото законодателство на Република България.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за 

допълнение на Наредба 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 Наредба за допълнение на Наредба за 

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

общински жилища.  

Синхронизиране на Наредбата на Община Попово със законите в 

Република България и намаляване на разходите, които правят кандидатите за 

настаняване в общинско жилище. 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Настоящото предложение на Наредба допълнение на Наредба 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.  

 

 



 Настоящето предложение е направено на основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с 

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.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от 

АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 

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

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


