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І. Дефиниране на проблема: 

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се 

аргументите, които оправдават нормативната промяна. 

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 
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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. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете 

възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез 

промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности 

(например съвместни инспекции между няколко органа и ДР-) 

 

Необходимо е приемането на Наредба за социалните жилища на територията на Община 

Горна Оряховица, която да регламентира използването на социални жилища - нова социална 

услуга, която  Общна Горна Оряховица  ще предоставя на жителите на общината.  

Не е възможно проблемът да бъде разрешен в рамките на съществуващото местно 

законодателство, тъй като въвеждането на новата услуга „социално жилище” изисква нова 

уредба, съобразена с необходимостта от приемане на нов нормативен акт, целящ 

урегулиране на обществените отношения при ползването услигата. Изцяло целесъобразно и 

практично е приемането на нова такава.  

3. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на 

подзаконовия нормативен акт. 

ІІ. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и 

измерим начин и график за тяхното постигане.  

       

Конкретните цели на приемането на настоящата уредба е: 

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. 

ІІІ. Идентифициране     на    заинтересованите    страни:     Посочете     всички 

потенциални   засегнати   и заинтересовани страни, върху които предложението ще 

окаже   пряко   или   косвено   въздействие   (бизнес      в      дадена      област/всички 
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предприемачи,    неправителствени    организации,  граждани/техни  представители, 

държавни органи, др.). 

Преки заинтересовани страни 

1. Граждани, отговарящи на целевите групи по наредбата, които ще използват 

общински социални жилища, включващи уязвими, малцинствени и социално слаби групи 

от населението и други групи в неравностойно положение на територията на общината. 

2. Администрация на Община Горна Оряховица и новосформираното звено; 

Косвени заинтересовани страни: 

Гражданите, които живеят в близост до бъдещите социални жилища, както  и 

участниците в обществените консултации. 

 

ІV. Варианти   на   действие:   Идентифицирайте   основните   регулаторни   и 

нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и 

варианта „без намеса”. 

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от 

вариант „без намеса” и предложеният вариант за приемане на наредбата. 

Всякакъв друг междинен вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-високо 

ниво. 
 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

При този вариант ще продължи да се наблюдава: 

• липса на обща унифицирана рамка и правила за осигуряване на 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 Община Горна 

Оряховица,  

• липса на нормативна основа за възможност социалното жилище да изпълнява 

специфичните  си социални функции; 

• неизпълнение на законоустановени задължения. 

• липса на установени условия за обективно минималното съдържание и качество на 

предлаганата нова социална услуга 

• невъзможност за изпълнение на Интегрирания план за развитие на град Горна 

Оряховица и за кандидатстване по конкретния проект за осигуряване на услугата „социални 

жилища”. 
 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

При този вариант ще бъдат осигурени: 

• обща унифицирана рамка и правила за осигуряване на 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 Община Горна Оряховица,  

• нормативна основа за възможност социалното жилище да изпълнява специфичните  си 

социални функции 

• изпълнение на законоустановени задължения; 

• установени условия за обективно минималното съдържание и качество на предлаганата 

нова социална услуга; 

• възможност за изпълнение на Интегрирания план за развитие на град Горна Оряховица 

и за кандидатстване по конкретния проект за осигуряване на услугата „социални жилища” 

 

V. Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) всички значими   
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потенциални   икономически,   социални,   екологични   и  други негативни въздействия  за  

всеки  един  от вариантите,  в т.ч.  разходи  за  идентифицираните заинтересовани 

страни в резултат на предприемане на действията.  

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1. Администрация на община Горна Оряховица и нейните звена: 

Община Горна Оряховица няма да има допълнителни разходи. 

2. Граждани/техни представители, ползващи общински социални жилища, 

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

в неравностойно положение на територията на общината: 

За гражданите ще остане в сила единствено услугата „ползване на общинско жилище”, 

както и цената на услугата за неговото ползване. Ще липсва възможност за социално 

включване на тези лица, за тяхната десегрегация и пространствена интеграция.  

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1. Администрация на община Горна Оряховица и нейните звена: 

Допълнителни разходи за Община Горна Оряховица няма да настъпят при Вариант 2 

„Приемане на наредбата”.  

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 

чрез интегриран проект между ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и ОП 

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

След приключването на проекта по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020г. и интегриран проект между ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 -2020г, Община Горна Оряховица ще 

има задължението да поддържа услугата в рамките целия икономически полезен живот на 

активите. Разходите необходими за поддръжката на изградената социална инфраструктура 

ще се финансират от други източници, в т.ч. дарения, от общинския бюджет и други. На 

практика услугата ще се реализира най-рано в края на 2019г., и е напълно възможно 

дотогава да бъде предвидена като държавна делегирана дейност и да се осигури 

финансиране от държавния бюджет. 

 

2. Граждани/техни представители, ползващи общински социални жилища, 

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

в неравностойно положение на територията на общината: 

Разходите за граждани, ползващи услугата „социално жилище”, се базират на принципа за 

осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещи се социални групи на социално 

приемлива цена, което позволява освен ползване на социално жилище и задоволяване на 

всички останали битови потребности на лицата. Докато трае интегрираният проект, от 

настанените няма да се събира наем за ползването на жилищата. Такъв може да се търси, ако 

се налага впоследствие услугата да се финансира на общинския бюджет. Целта на услугата е 

първоначално настанените да имат възможност да започнат да се образоват или да се трудят, 



 6 

за да могат в рамките на тригодишния срок да се социализира и да излязат отново на 

свободния пазар. 

 

 

VІ. Ползи: Описват се качествено (при възможност - и количествено) всички значими 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

      

 Очаквани резултати са подобряване процеса по удовлетворяване нуждите на гражданите на 

Община Горна Оряховица. 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: 

1. Администрация на община Горна Оряховица и нейните звена: 

Община Горна Оряховица и нейните звена няма да реализират ползи при Вариант 1 „Без 

намеса”, тъй като те са задължени субекти и приемането на наредбата само би улеснило 

изпълнението на техните задължения. 

2. Граждани/техни представители, ползващи общински социални жилища, 

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

в неравностойно положение на територията на общината: 

Ползи за гражданите няма да настъпят, тъй като действащата местна нормативна уредба 

регулира само процеса за ползване на общински жилища. 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: 

1. Администрация на община Горна Оряховица и нейните звена: 

С приемането на проекта на Наредбата 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 

2. Граждани/техни представители, ползващи общински социални жилища, 

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

в неравностойно положение на територията на общината: 

Ползи за гражданите ще настъпят, тъй като 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. 

 

VІІ. Потенциални   рискове:   Посочете   възможните   рискове   от   приемането на   

нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. 

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане 

на наредбата”. 

VІІІ. Административната тежест: 

  Ще се повиши 

  Ще се намали 

  Няма ефект 
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Идентифицирани са разходи по реализиране на социалната и инвестиционната политика 

на администрацията, но същите се явяват част от предвиденото в длъжностните 

характеристики на ангажираните служители и от правомощията на органите. 

С проекта на наредбата не се създават нови регулаторни режими, както и не се засягат 

съществуващи такива. 

ІХ. Създават ли се нови регистри: 

С проекта ще се създаде нов регистър  -  картотека на лицата от целевата група, желаещи да 

бъдат настанени в социални жилища. 

  

X. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 

□ Актът засяга пряко МСП 

  □ Актът не засяга МСП 

       Х  Няма ефект 

Проектът засяга само гражданите на територията на община Горна Оряховица, ползващи 

социални жилища 

ХI. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: 

□ Да 

Х Не 

 

ХІI. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените 

консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете 

консултационни процедури. 

Най - важните въпроси за обществената консултация са: 

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби? 

В2.: Отразява ли предложената наредба в пълнота потребностите от жилищни нужди и 

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

други групи в неравностойно положение на територията на Община Горна Оряховица? 

В3.: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?  

 

Проектът на наредбата ще бъде публикуван в интернет за обществени консултации за 14 

дни на официалната страница на Община Горна Оряховица 

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде публикувана 

на официалната страница на община Горна Оряховица. 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие. 

12. Изготвил: 

Име и длъжност: Виктор Лясков – юрисконсулт в дирекция „Административно и правно 

обслужване” към Община Горна Оряховица  

 

Дата: 25 януари 2018 г. 

 

Подпис:/п/ 


