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 О Б Щ И Н А  Г О Р Н А  О Р Я Х О В И Ц А  

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от инж. Добромир Стойков Добрев – 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 ОТНОСНО: Изменение в Наредбата за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.  

 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Представям на Вашето внимание предложение за изменение на Наредбата за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, 

приета от Общински съвет Горна Оряховица с Решение №361 от Протокол №23/15.02.2005г на 

Общински съвет Горна Оряховица. В последствие е изменена и още три пъти с решения на 

Общински съвет Горна Оряховица. 

Съгласно Одитен доклад, приет с Решение № 121 от 02.06.2022г. на Сметна палата на 

Република България и проверката, извършена в частта на нормативната осигуреност, Община Горна 

Оряховица има предоставена констатация, че Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища е съобразена с 

действащата правна рамка в периода на проверката, с изключение на това, че текстовете в които 

има вписани дирекции не съответстват на Устройствения правилник, утвърден със Заповед 

№350/31.01.2020г. на кмета на Общината. Наредбата следва да се синхронизира с утвърдения 

устройствен правилник на Община Горна Оряховица. Текстът в наредбата „Дирекция „Устройство 

на територията и общинска собственост”” следва да се замени с текста „Отдел „Териториално и 

селищно устройство и общинска собственост”, както и „Дирекция ”Местни данъци и такси” да се 

замени с текста „Отдел ”Местни данъци и такси”” и текстът „Дирекция „Хуманитарни дейности и 

международни връзки”” да се замени с текста „Отдел ”Хуманитарни дейности””. 

 

Към настоящото предложение прилагам като приложение мотиви за именението 

(Приложение №1), както и проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

(Приложение №2) с разпоредбите, в които се прави изменение.  

 

 

    Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Горна Оряховица да вземе следното  
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                                                        РЕШЕНИЕ: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 79 от АПК и чл. 8 и чл.11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с 

Устройствения правилник на Община Горна Оряховица, утвърден със Заповед № 350/31.01.2020г. 

на кмета на Общината, Общински съвет Горна Оряховица приема Наредба за изменение на 

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

продажба на общински жилища, както следва: 

 

§1. В досегашния текст на чл. 3 текстът „Дирекция „Устройство на територията и общинска 

собственост”” се заменя с текста „Отдел „Териториално и селищно устройство и общинска 

собственост”” и придобива следния вид: 

„Чл.3 В Отдел “Териториално и селищно устройство и общинска собственост” се 

води и поддържа картотека за регистрирането на общинския жилищен фонд, която 

съдържа следните данни: 

1. Вид, местонахождение и административен адрес на жилището; 
2. Описание на жилището; 

3. Наемател на жилището, брой на членовете на семейството му; 

4. Номер и дата на заповедта за настаняване, срок и правно основание 

за настаняване, дата на сключване на договора за наем.” 

 

§2. В досегашния текст на чл. 6 текстът „Дирекция „Местни данъци и такси”” се заменя с 

текста „Отдел „Местни данъци и такси”” и придобива следния вид: 

„Чл.6 Обстоятелствата по т. 1 и т. 2 на чл. 5 ал. 1 се доказват чрез удостоверение за 

декларирани данни, издадено от Отдел “Местни данъци и такси” на Община Горна 

Оряховица за наличие или не на декларирани жилищни или вилни имоти.” 

 

 

§3. В досегашния текст на чл.9, ал.1 текстът „Дирекция „Устройство на територията и общинска 

собственост”” се заменя с текста „Отдел „Териториално и селищно устройство и общинска 

собственост”” и придобива следния вид: 

„(1) В Отдел “Териториално и селищно устройство и общинска собственост” се 

съставя и поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които 

отговарят на условията по чл. 5” 

 

 

§4. В досегашния текст на чл.10, ал. 1 текстът „Дирекция „Устройство на територията и 

общинска собственост”” се заменя с текста „Отдел „Териториално и селищно устройство и 

общинска собственост””, както и текстът „Дирекция „Хуманитарни дейности и международни 

връзки”” се заменя с текста „Отдел „Хуманитарни дейности”” и придобива следния вид: 

„(1) Кметът на Община Горна Оряховица назначава Комисия за картотекиране на 

нуждаещите се граждани, която е постоянен орган и в нея са включени служители от 

Общинска администрация /правоспособен юрист, представител на Отдел “Териториално и 

селищно устройство и общинска собственост”, представител на Отдел “Хуманитарни 

дейности”, представител на ОП „ППИО” и др./.” 
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§5. В досегашния текст на чл.30, ал.2 текстът „Дирекция „Устройство на територията и 

общинска собственост”” се заменя с текста „Отдел „Териториално и селищно устройство и 

общинска собственост”” и придобива следния вид: 

 „(2) Началната тръжна цена се определя от Отдел “Териториално и селищно 

устройство и общинска собственост” с пазарна наемна цена за един квадратен метър 

полезна площ 2.00 лв., коригирана с показателите, съгласно чл. 21 ал. 1.” 

 

 

§6. В досегашния текст на чл.34, ал.3 текстът „Дирекция „Устройство на територията и 

общинска собственост”” се заменя с текста „Отдел „Териториално и селищно устройство и 

общинска собственост”” и придобива следния вид: 

„(3) Отдел “Териториално и селищно устройство и общинска собственост”  

установява наличието на обстоятелствата по чл. 45 от ЗОС и подготвя проект за 

настанителна заповед, който представя на кмета на общината.” 

 

 

§7. В досегашния текст на чл.36, ал.2 текстът „Дирекция „Устройство на територията и 

общинска собственост”” се заменя с текста „Отдел „Териториално и селищно устройство и 

общинска собственост”” и придобива следния вид: 

 „(2) Отдел “Териториално и селищно устройство и общинска собственост”, след 

проучване на наличния жилищен фонд, подготвят списък на жилищата, които се предлага да 

бъдат определени за продажба. В списъка се включват всички жилища, за които има 

подадени молби за закупуване от техните наематели и всички свободни жилища, за които не 

съществува забрана за продажба.” 

 

§8. В досегашния текст на чл.39, ал.5 и ал.7 текстът „Дирекция „Устройство на територията и 

общинска собственост”” се заменя с текста „Отдел „Териториално и селищно устройство и 

общинска собственост”” и придобива следния вид: 

 „(5) След като купувачът извърши плащането на цената и на дължимите данъци, 

такси и режийни разноски в срока, посочен в заповедта по ал. 2, Отдел “Териториално и 

селищно устройство и общинска собственост” изготвя проект за договор за продажба в 

три екземпляра. Ако продажбата е извършена на правоимащ жилищно-спестовен вложител, 

договора се съставя в четири екземпляра и в него задължително се вписва, че жилището е 

закупено по реда и при условията на ЗУЖВГМЖСВ.” 

 „(7) Договорът за продажба се вписва от купувача при съдията по вписванията по 

местонахождението на имота, след което един екземпляр от вписания договор се предоставя 

в Отдел “Териториално и селищно устройство и общинска собственост” за отписване на 

имота от актовите книги за общинска собственост.” 

 

Приложение: (съгласно текста) 

 

 

 

 

 

 

инж.Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 
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        Приложение №1 

 

МОТИВИ 

 

към проекта за решение за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

 

 

1. Причини, които налагат приемането на настоящата наредба. 

 

Съгласно Одитен доклад, приет с Решение № 121 от 02.06.2022г. на Сметна палата на 

Република България и проверката, извършена в частта на нормативната осигуреност, Община Горна 

Оряховица има предоставена констатация, че Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища е съобразена с 

действащата правна рамка в периода на проверката, с изключение на това, че текстовете в които 

има вписани дирекции не съответстват на Устройствения правилник, утвърден със Заповед 

№350/31.01.2020г. на Kмета на Общината. Наредбата следва да се синхронизира с утвърдения 

устройствен правилник на Община Горна Оряховица. Текстът в наредбата „Дирекция „Устройство 

на територията и общинска собственост”” следва да се замени с текста „Отдел „Териториално и 

селищно устройство и общинска собственост”, както и „Дирекция ”Местни данъци и такси” да се 

замени с текста „Отдел ”Местни данъци и такси”” и текстът „Дирекция „Хуманитарни дейности и 

международни връзки”” да се замени с текста „Отдел ”Хуманитарни дейности””. 

 

2. Целите, които се поставят. 

Привеждане на разпоредбите в съответствие с нормативната уредба от по-висока 

степен.  

 

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

Не са необходими допълнителни финансов и други средства за прилагане на изменените 

разпоредби от нормативния акт. 

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът за изменение на наредбата е съобразен с изискванията на Европейската харта за 

местното самоуправление, с приложимите към българското законодателство регламенти на 

Европейския парламент.  

 

Във връзка с чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за 

публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и 

прозрачност в действията на институциите, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен 

срок за предложения и становища по настоящия Проект за изменение на Наредбата. 

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Горна Оряховица, пл. 

„Георги Измирлиев“ №5 или на e-mail: obshtina@g-oryahovica.bg 

 

 

 

 

 

Вносител: 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

mailto:obshtina@g-oryahovica.bg
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Приложение №2 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за 

предложения и становища по настоящия проект на Наредба за 

изменение на Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища. Предложенията могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Общината - гр. Горна Оряховица, пл. ”Георги 

Измирлиев” № 5 или по електронен път на email: obshtina@g-

oryahovica.bg 

 

ПРОЕКТ! 

Наредба за условията и  

реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и  

продажба на общински жилища. 

 

§1. Чл. 3 придобива следния вид: 

„Чл.3 В Отдел “Териториално и селищно устройство и общинска собственост” се 

води и поддържа картотека за регистрирането на общинския жилищен фонд, която съдържа 

следните данни: 

5. Вид, местонахождение и административен адрес на жилището; 
6. Описание на жилището; 

7. Наемател на жилището, брой на членовете на семейството му; 

8. Номер и дата на заповедта за настаняване, срок и правно основание 

за настаняване, дата на сключване на договора за наем.” 

 

§2. Чл. 6 придобива следния вид: 

„Чл.6 Обстоятелствата по т. 1 и т. 2 на чл. 5 ал. 1 се доказват чрез удостоверение 

за декларирани данни, издадено от Отдел “Местни данъци и такси” на Община Горна 

Оряховица за наличие или не на декларирани жилищни или вилни имоти.” 

 

§3. Чл. 9 придобива следния вид: 

„Чл.9 (1) В Отдел “Териториално и селищно устройство и общинска 

собственост” се съставя и поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и 

семейства, които отговарят на условията по чл. 5 

(2) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва 

въз основа на молба-декларация по образец, утвърден от кмета на общината, в който се 

посочват: 

1. Броят, трите имена, ЕГН и продължителността на адресната регистрация на 

членовете на семейството; 

2. Жилищните условия, при които живее семейството към момента на 

представянето на молбата-декларация; вписват се данни за вида /жилищни, нежилищни/, 

размера и собствеността на обитаваните помещения; 

3. Извършените сделки с недвижими имоти по чл. 5 ал. 1 т. 3; 

4. Притежаваното имущество по чл. 5 ал. 1 т. 4; 

5. Общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година,   

формиран от заплати и пенсии, както и допълнителните доходи от хонорари, търговска и 

стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под 

аренда и др. 

(3) Обстоятелствата по т. 5 на предходната алинея се доказват със съответен 

документ.” 
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§4. Чл. 10  придобива следния вид: 

„Чл.10 (1) Кметът на Община Горна Оряховица назначава Комисия за 

картотекиране на нуждаещите се граждани, която е постоянен орган и в нея са включени 

служители от Общинска администрация /правоспособен юрист, представител на Отдел 

“Териториално и селищно устройство и общинска собственост”, представител на 

Отдел “Хуманитарни дейности”, представител на ОП „ППИО” и др./. 

(2) Комисията по ал. 1 разглежда в двумесечен срок подадените молби-

декларации, взема решение за включване или не включване на гражданите в картотеките 

и определят степента на жилищната нужда на отделните семейства / лица / по групи 

съгласно чл. 8. 

(3) Решението на комисията се съобщава лично писмено или с писмо с 

обратна разписка и може да се обжалва по реда на АПК.” 

 

 
§5. Чл. 30  придобива следния вид: 

„Чл. 30 (1) Когато на територията на общината няма граждани, отговарящи на 

условията по чл. 28 ал. 2, свободните наемни жилища могат да се отдават под наем по пазарни 

цени, чрез провеждане на търг или конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, след решение на Общинския съвет за срок 

не по-голям от десет години. 

(2) Началната тръжна цена се определя от Отдел “Териториално и селищно устройство и 

общинска собственост” с пазарна наемна цена за един квадратен метър полезна площ 

2.00 лв., коригирана с показателите, съгласно чл. 21 ал. 1. 

      (3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината сключва договор, 

с който се определят: жилището, което се отдава под наем, срока на договора, наемателя, 

размера и начина на плащане на наемната цена, условия за прекратяване на договора, както и 

други условия, договорени от страните. След подписване на договора, в срок от 7 работни дни, 

наемателите разкриват партиди на свое име за ползването на консумативи – ел. енергия, вода и 

други, при спазване на общите условия на дружествата, доставящи тези услуги, и представят 

копие от документите за разкриването в общината.” 

 

§6. Чл. 34  придобива следния вид: 

„Чл.34 (1) В резервните жилища се настаняват за срок не по-дълъг от две години 

лица: 

1. Жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на 

природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване, установени 

по съответния ред. 

2. В семействата на които са налице остри социални или здравословни 

проблеми, установени по съответния ред. 

(2) Лицата по ал. 1 подават молба за настаняване до кмета на общината. 

(3) Отдел “Териториално и селищно устройство и общинска 

собственост”  установява наличието на обстоятелствата по чл. 45 от ЗОС и подготвя 

проект за настанителна заповед, който представя на кмета на общината. 

(4) Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината, в която 

се определят: вида и местонахождението на резервното жилище, основанията за 

настаняване, трите имена, ЕГН на настаненото лице и броя и трите имена на членовете на 

семейството му, срока за настаняване, размера и начина на плащане на наемната цена 

/основна наемна цена 0,60 лв. на кв.м полезна площ, коригирана със съответните 

корекционни коефициенти/. Въз основа на заповедта се сключва писмен договор за 
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наем.” 

 

§7. Чл. 36  придобива следния вид: 

„Чл.36 (1) В списъка по чл.2, ал. 2 се определят общинските жилища, които могат да 

се продават на: 

1. Наемателите, настанени в тях по административен ред; 

2. Жилищно-спестовни вложители, правоимащи по реда на Закона за уреждане 
на жилищните въпроси на граждани с многогодишни
 жилищно – спестовни влогове /ЗУЖВГМЖСВ/. 

3. Лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на Закона за 
общинската собственост /ЗОС/. 

4. Други лица, след провеждане на търг или конкурс по реда на Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

(2) Отдел “Териториално и селищно устройство и общинска 

собственост”, след проучване на наличния жилищен фонд, подготвят списък на 

жилищата, които се предлага да бъдат определени за продажба. В списъка се включват 

всички жилища, за които има подадени молби за закупуване от техните наематели и 

всички свободни жилища, за които не съществува забрана за продажба. 

(3) Резервните жилища не могат да се продават. Не могат да се продават и 

общински жилища и сгради, предвидени за премахване за ново строителство или освиде- 

телствани като самосрутващи се и вредни в санитарно-хигиенно отношение по 

съответния ред. 

(4) Ведомствените жилища на общината могат да се продават на 

служители, които имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската 

администрация. 

(5) Списъкът по ал. 2 се предоставя на кмета на общината, който го внася 

за разглеждане в Общинския съвет. 

(6) На базата на направеното предложение, Общинският съвет определя 

жилищата за продажба в списъка по чл. 2 ал. 2.” 

 

§8. Чл. 39  придобива следния вид: 

„Чл.39 (1) (Доп.реш.№435/28.04.2005г.) Продажбата на общински жилища се извършва 

след решение на Общинския съвет по пазарни цени, определени от лицензиран оценител. 

Продажбата не може да се извърши на цена, по-ниска от данъчната оценка на имота. 

(2) (Изм.реш.№435/28.04.2005г.) Въз основа на решението на Общинския 

съвет кметът на общината издава заповед, в която се посочват: вида и административния 

адрес на жилището, купувача, цената и другите дължими плащания, както и начина и 

срока на плащане. 

(3) Заповедта се връчва на купувача срещу подпис. 

(4) Ако в посочения в заповедта по ал. 2 срок за плащане, купувачът не 

преведе дължимите суми, се счита, че той се е отказал от закупуване и преписката се 

прекратява със заповед на кмета на общината, с която се отменя и заповедта по ал. 2. 

(5) След като купувачът извърши плащането на цената и на дължимите 

данъци, такси и режийни разноски в срока, посочен в заповедта по ал. 2, Отдел 

“Териториално и селищно устройство и общинска собственост” изготвя проект за 

договор за продажба в три екземпляра. Ако продажбата е извършена на правоимащ 

жилищно-спестовен вложител, договора се съставя в четири екземпляра и в него 

задължително се вписва, че жилището е закупено по реда и при условията на 

ЗУЖВГМЖСВ. 
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(6) Договорът се подписва от кмета на общината и от купувача, който се 

задължава в срок от 5 години да не продава жилището си. Продажбата се счита за 

извършена от датата на плащане на имота. 

(7) Договорът за продажба се вписва от купувача при съдията по 

вписванията по местонахождението на имота, след което един екземпляр от вписания 

договор се предоставя в Отдел “Териториално и селищно устройство и общинска 

собственост” за отписване на имота от актовите книги за общинска собственост.” 

 


