
ОБЩИНА   ГОРНА   ОРЯХОВИЦА 

 

До  

Общински съвет  

гр. Горна Оряховица  

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от инж. Добромир Добрев, 

 Кмет на Община Горна Оряховица 

 

Относно: Приемане на Наредба за социалните жилища на територията на Община 

Горна Оряховица. 

 

Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, 

 

Предлагаме на Вашето внимание предложение за приемане на Проект на Наредба за 

социалните жилища на територията на Община Горна Оряховица (Приложение №1) и 

Мотиви за приемането на наредбата ведно частична оценка на въздействието (Приложение 

№2). Необходимостта от приемането на предложения проект за Наредба се обуславя от 

следните предпоставки  

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 с 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. Необходимо условие за  

сключване на  договор за финансова помощ, по който Община Горна Оряховица ще е 

бенефициент, е наличието на 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. Задължително условие за 

кандидатстване е Наредбата да бъде приета от Общинския съвет преди подаване на 

проектното предложение. 

До момента Община Горна Оряховица няма действаща наредба, регламентираща тази 

нетипична социална услуга. 

Тези обстоятелства налагат процедурата, уреждаща условията и редът за предоставяне 

на социални жилища на територията на Община Горна Оряховица да се регламентират с  

Наредба.  

 

В съответствие с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 1 и 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица: 



§1. Приема Наредба за социалните жилища на територията на Община Горна 

Оряховица.  

 

 

 

 

 

Внася предложението: 

Инж. Добромир Добрев, 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

                                                                                          

 

 

 


