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  Вносител на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията
и реда за  установяване  на  жилищни нужди на  граждани,  за  настаняването  под наем и
продажба на общински жилищни имоти, приета с Решение № 406, взето на Извънредно
заседание  с  Протокол  №  54  от  18.11.2009  г.  на  Общински  съвет  Куклен,  изменена  с
Решение № 776, взето с Протокол № 73 от 15.03.2019 г. на Общински съвет Куклен: 
Христо Божинов – Заместник-кмет на Община Куклен;

             МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА
 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за установяване
на жилищни нужди на  граждани,  за  настаняването  под наем и продажба на  общински
жилищни имоти, приета с Решение № 406, взето на Извънредно заседание с Протокол №
54  от  18.11.2009  г.  на  Общински  съвет  Куклен,  изменена  с Решение  №  776,  взето  с
Протокол № 73 от 15.03.2019 г. на Общински съвет Куклен.  

І. Причини, които налагат приемането на наредбата.
  Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за
настаняването под наем и продажба на общински жилищни имоти, приета с Решение №
406, взето на Извънредно заседание с Протокол № 54 от 18.11.2009 г. на Общински съвет
Куклен, изменена с Решение № 776, взето с Протокол № 73 от 15.03.2019 г. на Общински
съвет Куклен, е подзаконов нормативен акт на местно ниво, действащ на територията на
община Куклен. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни
актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, обществени
отношения с местно значение.
  Причините за изготвяне и приемане на проекта на наредба за изменение и допълнение са
необходимостта за привеждане на действащата Наредба № 18, приета с Решение № 406,
взето  на  Извънредно  заседание  с  Протокол  № 54 от  18.11.2009 г.  на  Общински  съвет
Куклен, изменена с Решение № 776, взето с Протокол № 73 от 15.03.2019 г. на Общински
съвет Куклен, в съответствие с нормативните актове от по–висока степен - Конституцията
на Република България и Закона за общинската собственост.

   В тази насока има и протест от Окръжна прокуратура Пловдив по преписка № 1359/2019
г.  с искане за отмяна на чл. 29, ал. 1, т.  1 и ал. 7, и чл.  34,  ал.  3 от Наредба № 18 за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняването под
наем и продажба на общински жилищни имоти, като при изработване на проекта са взети
впредвид и изложените доводи и становище от представителя на Окръжна прокуратура
Пловдив подробно развити и изложени в протеста.
 Освен  промените  в  Наредба  №  18  с  оглед  постъпилия  протест,  ще  следва  да  бъде
отменена и глава Девета "Административно-наказателни разпоредби" с чл. 38 и чл. 39 от

http://www.kuklen.org/


Наредба № 18, с оглед прецизиране и в тази част подзаконовия нормативен акт, предмет на
настоящия проект за изменение и допълнение. 

Принцип на необходимост: 
Поради противоречие със Закона за общинската собственост – от една страна, а от друга –
за детайлизиране и прецизиране на подзаконовия акт, посочените по-долу разпоредбите
ще бъдат предмет на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняването под
наем  и  продажба  на  общински  жилищни  имоти,  поради  необходимостта  от  тяхното
изменение или отмяна, както следва:
Чл. 29, ал. 1 от Наредба № 18 следва да бъде изменен в следния смисъл:
В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица:
Чл. 29, ал. 1, т. 1 от Наредба № 18 следва да бъде изменен в следния смисъл:
жилищата, на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни
бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;
Чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 18 следва да бъде изменен в следния смисъл:
в семействата, на които са налице остри социални или здравословни проблеми.   
Чл. 29, ал. 7 от Наредба № 18 следва да бъде отменен.
Чл. 34, ал. 3 от Наредба № 18 следва да бъде отменен.
Глава Девета "Административно-наказателни разпоредби" с чл. 38 и чл. 39 следва да бъде
отменена.
    
Принцип на обоснованост: 
       Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда
за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняването под наем и продажба на
общински  жилищни  имоти,  е  съобразен  с  действащото  законодателство,  с  оглед
разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА.

Принцип на предвидимост и откритост: 
        Разпоредбите, които са предмет на проекта на наредбата са съобразени изцяло със
Закона  за  общинската  собственост,  като  същевременно  са  обсъдени и  съгласувани  със
заинтересованите страни на различни нива, като отделно проектът на наредбата с мотивите
и  предварителната  частична  оценка  на  въздействието  ще  бъдат  публикувани  на
официалния  сайт  на  община  Куклен  и  на  Портала  за  обществени  консултации  за
становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да направят на следния
електронен адрес: kmet@kuklen.org или в деловодството на Община Куклен, гр. Куклен,
ул. „Александър Стамболийски” № 43.

Принципът на съгласуваност: 
      Проектът на наредбата е изготвен,  като са взети впредвид всички предложения и
мотивирани  мнения  в  процеса  на  работа  и  съгласуване  на  проекта  от  общинската
администрация, като ще бъдат взети впредвид й постъпилите предложения и становища в
хода  на  общественото  обсъждане  преди  внасяне  и  приемането  на  подзаконовия
нормативен акт от общинския съвет. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност:
  В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички сектори на



общинската  администрация,  като  бяха  взети  впредвид  техните  експертни  мнения  и
становища, по повод предложените изменения и допълнения, в рамките й на постъпилия
протест от Окръжна прокуратура Пловдив по преписка № 1359/2019 г. от 13.03.2019 г. и
действащата нормативна база.

II.Цел на наредбата.
   Целта  на  проекта  е  уеднаквяване  на  разпоредбите  на  наредбата  и  действащото
законодателство, съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, който гласи, че всеки
общински  съвет  може  да  издава  наредби,  с  които  да  урежда  съобразно  нормативните
актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение,
включително да ги изменят, допълват и отменят при необходимост в рамките на Закона за
нормативните актове.
  В  проекта  е  отстранено  несъответствието  на  разпоредбите  на  действащото
законодателство и Наредба № 18, като промените в Наредба № 18 за условията и реда за
установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняването под наем и продажба на
общински жилищни имоти, са в унисон с чл. 42, чл. 43, чл. 45, ал. 1, чл. 45а, ал. 1, чл. 47,
ал. 3 и отменената Глава Девета от Закона за общинската собственост.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.
   За прилагане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняването под
наем и продажба на общински жилищни имоти, няма да е необходимо разходването на
допълнителни  бюджетни  средства,  включително  няма  да  възникнат  допълнителни
финансови  тежести  и  разходи  за  физическите  и/или  юридическите  лица,  с  адресна
регистрация и/или седалище на територията на община Куклен.

IV. Очаквани резултати.
   Очаквани резултати са постигане на съответствие и уеднаквяване на Наредба № 18 за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняването под
наем и продажба на общински жилищни имоти, с Конституцията на Република България и
Закона за общинската собственост.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
   Предлаганата  Наредбата  за  изменение  на  Наредба  №  18  за  условията  и  реда  за
установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняването под наем и продажба на
общински жилищни имоти, е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен,
действащи  на  територията  на  Република  България,  както  и  с  тези  на  европейското
законодателство.
    
ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: 
Чл.  21,  ал.  1,  т.  23  и  ал.  2  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната
администрация, във връзка с чл. 11, чл. 15, чл. 19, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните
актове, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от Административно процесуален кодекс, 

ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ:
 Постигане на съответствие и унисон, чрез изменение/отмяна на  част от разпоредбите на
Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за



настаняването под наем и продажба на общински жилищни имоти, с която се уреждат
обществени отношения от местно значение, при условията и в границите, определени от
по-високите по-степен нормативни  актове,

                                                         ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за
установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняването под наем и продажба на
общински жилищни имоти, както следва:
§ 1. Чл. 29, ал. 1, се изменя и придобива следния вид:
В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица:
§ 2.  Чл. 29, ал. 1, т. 1, се изменя и придобива следния вид:
жилищата, на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни
бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;
§ 3. Чл. 29, ал. 1, т. 2, се изменя и придобива следния вид:
в семействата, на които са налице остри социални или здравословни проблеми.   
§ 4. Чл. 29, ал. 7 се отменя.
§ 5. Чл. 34, ал. 3 се отменя.
§ 6. Глава девета "Административно-наказателни разпоредби" с чл.38 и чл. 39 се отменя.
§ 7. Създава се нов § 13 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст: 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за установяване
на жилищни нужди на  граждани,  за  настаняването  под наем и продажба на  общински
жилищни имоти, е приета с Решение № ……., взето с Протокол № …… от ………. г. на
Общински  съвет  Куклен,  и  влиза  в  сила  в  3–дневен  срок  от  датата  на  нейното
разгласяване, чрез публикуване на официалния сайт на Община Куклен.

Вносител на проекта:
Христо Божинов   (П)
Зам.-кмет на Община Куклен

Съгласувал:
Мариана Ганева   (П)
Секретар на Община Куклен

Изготвил:   (П)
адв. Николай Чолаков

Мария Генова   (П)
Старши юрисконсулт


