
 

М О Т И В И 
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ 

ПОД НАЕМ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА ОТ 
ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО  

 

I. Причини, които налагат приемането:  

 Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с 
нормите на Закона за общинската собственост; 

 Коректност, публичност и обективност при определянето на реда и условията за 
установяване жилищни нужди на гражданите в общината; 

 Максимално улесняване на гражданите при комплектоване на необходимите документи за 
кандидатстване за общинско жилище и намаляване на административната тежест, чрез 
предвиждане голяма част от документите да се събират служебно от общинска 
администрация; 

 Целесъобразно  и законосъобразно ползване на жилищата, които Община Георги Дамяново 
притежава, при спазване на принципа на равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи 
за картотекиране и настаняване в общински жилища; 

 Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на 
местните власти, конкретно при определяне жилищни нужди на гражданите; 

 Управление на общинският жилищен фонд в полза на местната общност и  осигуряване на 
нормални условия на живот на жителите на общината, които трайно или временно са 
изпаднали в затруднено положение и не могат да си позволят жилище при условията на 
свободно договаряне; 

 Генериране на приходи от наем, позволяващи извършване на своевременни ремонтни работи 
в жилищата и поддържане на жилищния фонд в добър вид;   

 Осигуряване на възможност и условия за социализация и интеграция на уязвими 
малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно 
положение на територията на общината и задоволяване на потребностите им от подслон и 
социално включване и др.  
 

II. Цели, които се поставят:  

Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с нормативните актове от 
по-висока степен;  
 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови средства и/или други 
средства. Прилагането на наредбата ще се осъществява с предвидените финансови средства в 
бюджета за структурните звена, изпълняващи контролни функции по тази наредба.  



 
 

IV. Очаквани резултати от прилагането:  

• Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република 
България; 

• Създаване на ясни правила и достъпна информация за реда и условията за установяване на 
жилищни нужди на гражданите за настаняване под наем в общинския жилищен фонд на 
Община Георги Дамяново; 

• Достигане на по-голяма яснота, коректност и публичност при определяне жилищните нужди 
на гражданите и възможността нуждаещите се граждани и техните семейства да бъдат 
настанени в общински жилища; 

• Законосъобразно и целесъобразно разпореждане с общинския жилищен фонд; 
• Справедливост при определяне на жилищните нужди на гражданите, условията, реда и 

начина за настаняване в общински жилища и възможностите за разпореждане с общински 
жилища; 

• Равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за картотекиране и настаняване в 
общински жилища; 

• Осигуряване на приходи, позволяващи поддържането на общинския жилищен фонд в добър 
експлоатационен вид; 

• Повишаване качеството на административното обслужване на населението и по–добра 
информираност на местната общност. 

• Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 
 
 

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:  

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, 
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на 
целите, поставени с предлагания проект на Наредба за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския 
жилищен фонд на Община Георги Дамяново. Тенденциите в местното самоуправление и местната 
администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. 
Тази харта е документа, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички 
особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по 
места чрез ефективно местно самоуправление.  

VI. Правни основания:  

На основание чл. 45а от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, чл. 15, т. 9 и чл. 25, ал. 1 и 2 от Закона за социалните услуги. 


