
МОТИВИ 
 

към проекта за Наредба за социалните жилища  

на територията на Община Горна Оряховица 

 

 

1. Причини, които налагат приемането на настоящата наредба. 

 

Изготвянето и приемането на Наредба за социалните жилища на територията на 

Община Горна Оряховица е продиктувано от необходимостта за регламентиране на 

използването на социални жилища – нов вид нетипична социална услуга, която  

Община Горна Оряховица  ще предоставя на нуждаещите се жители на града.  

Една от основните дейности и отговорности на общината като орган на местното 

самоуправление е изграждането на подходяща социална инфраструктура, включително 

и за осигуряване на подслон на най-нуждаещите се.  

Социално жилище е жилище за осигуряване на подслон и нормални условия на 

живот за срок не по-дълъг от три години на уязвими, малцинствени и социално слаби 

групи от населението и други групи в неравностойно положение, които са без подслон 

или живеят/обитават жилищен фонд в лошо състояние и/или с лоша или липсваща 

инженерна инфраструктура (водопровод, канализация и други), не притежават 

собственост върху недвижим имот, нямат възможност да живеят под наем на пазарни 

цени и се нуждаят от мерки са социално включване, десегрегация и пространствена 

интеграция. При предоставянето на тази услуга Общината ще изпълни своите 

задължения към посочените целеви групи Осигуряването на социални жилища за 

уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в 

неравностойно положение представлява нетипична социална услуга, която се 

предоставя от Общината при условия и параметри, определени от нея самата.  

С наредбата,  от една страна, ще се регламентират специфичните условия  и реда за 

установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 

населението и други групи в неравностойно положение на територията на Община 

Горна Оряховица и настаняването им в изградените социални жилища, както и реда и 

условията по управление, стопанисване, финансиране, ползване, мониторинг и контрол. 

От друга страна, ще се  конкретизират права и задължения, които ще поемат 

настанените в социалните жилища,  свързани с участието им в дейности, насочени към 

тяхната интеграция и социализация, включително такива в областта на образованието, 

здравеопазването, социалното приобщаване и заетостта. 

Изграждането на социални жилища е един от проектите, включени в Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие на град Горна Оряховица, и ще бъде 

финансирано чрез одобрената Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”  на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.  съфинансирана  от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Съгласно изисквания от Насоките за кандидатстване по процедурата общините 

бенефициенти са длъжни да разработят образец на договор за предоставяне ползването 

на социално жилище, където да се регламентират всички конкретните права и 

задължения, като допълнително се въведат специални клаузи във връзка със т. нар. 

„социален пакет”, който ще им бъде предоставен, съгласно конкретните им нужди – в 

договора за наем да има включена «социална клауза», обвързана с ползването на 

социалното жилище. 



Договорът следва да бъде сключен на основание на конкретна наредба на 

общинския съвет за регламентиране на социалните жилища за настаняване на уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно 

положение, като социална услуга, част от политиката по социално включване на 

общината. Наредбата следва да бъде приета преди подаване на проектното 

предложение. 

Социалните жилища, финансирани по ОПРР, следва да бъдат разграничени от 

общия общински жилищен фонд, като подходът при определянето целевите групи и 

настанените лица следва да бъде различен и да се базира на принципа за осигуряване на 

достъп до жилище на най-крайно нуждаещи се социални, което позволява освен 

ползване на социално жилище така и задоволяване на всички останали потребности на 

лицата за социализация, десегрегация и интегриране в обществото. 

 

2. Целите, които се поставят. 

 

o Да се осигури достатъчен период от време за социализация и пространствена 

интеграция на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и 

други групи в неравностойно положение на територията на град Горна Оряховица 

и задоволяване на потребностите им подслон и социално включване, но не по-

дълъг от предвидения в проекта максимален тригодишен срок за настаняване. 

o Да се осигури интегриран подход за решаване на жилищни нужди на уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в 

неравностойно положение на територията на град Горна Оряховица, като им се 

даде възможност едновременно с настаняването в социално жилище да се 

изпълнят специфичните социални условия, включени в „социалния пакет”. 

o Целесъобразното и законосъобразно разпореждане със социалния жилищен 

фонд на Община Горна Оряховица, при спазване на принципа за 

равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за картотекиране и настаняване 

в социални жилища. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба. 

 

Изграждането на социалните жилища ще бъде финансирано чрез одобрената 

Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие”  на Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

Мерките  свързани с другите видове интервенции, включително такива в областта 

на образованието, здравеопазването, социалното приобщаване и заетостта, ще се 

финансират първоначално чрез интегриран проект между ОП „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 -2020г., 

както от други източници. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови. 

 



С приемането на настоящата наредба се очаква да се въведат ясни правила за 

ползването на новата социална услуга, която ще осигури подслон и нормални условия 

на живот на онези жители на общината, които не могат да си позволят собствен дом 

или жилище под наем на пазарни цени и които на практика нямат друга алтернатива, 

тъй като не съществува предлагане на жилища за такъв вид ползватели. 

В резултат от въвеждането на услугата „Социални жилища” ще се реализират мерки 

за трайна десегрегация, насърчаване достъпа до образоване, здравеопазване и заетост, 

както и прилагане на мерки за социално включване на лицата от целевите групи. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Проектът за наредба е съобразен с изискванията на чл.3, т.1, във връзка с чл.2 и чл.4 

от Европейската харта за местното самоуправление, с Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на 

Европейския парламент и Съвета, Регламент 360/2012 и Решение на ЕК 2012/21/ЕС/. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните 

актове в законоустановения срок от 14 дни чрез настоящото публикуване на проекта за 

приемане на Наредбата за социалните жилища на територията на Община Горна 

Оряховица на интернет-страницата на Община Горна Оряховица http://g-oryahovica.org/ 

се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по предлаганите промени в Наредбата, както и в Центъра за информационно 

и административно обслужване на гражданите при Общината на адрес: гр. Горна 

Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5. 

Съгласно чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове се касае по-

кратък срок за обществено обсъждане, поради изключителен случай, свързан с 

необходимостта от приемане на настоящата наредба на две четения от Общински 

съвет-Горна Оряховица и кратките срокове за подаване на проектно предложение, едно 

от изискванията за което е да има приета наредба. 

 

 

 

Вносител: 

 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 
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