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МОТИВИ 

към проекта на промени в Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища 

/съгласно чл.28 ал.2 от Закона за нормативните актове/ 

 

1. Причини, които налагат приемането на промени в Наредбата за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване 

под наем в общински жилища: 

С Протест с вх.№1102-32/22.11.2018г и Допълнението към протеста  с 

вх.№1102-32/15.01.2019г прокурор от Окръжна прокуратура - Габрово иска 

отмяна на чл.4 ал.1 и чл.19 ал.1 т.1 от Наредбата в частта, в която предвиждат 

условие за кандидатите да са „български граждани“, като противоречащ на по-

високи по степен нормативни актове – чл.26 ал.2 от Конституцията на РБ и на 

Закона за общинската собственост, както и отмяна на целия текст на чл.27 ал.1, 

като противоречащ на чл.45 ал.1 от ЗОС. 

Относно текста на чл.4 ал.1 и чл.19 ал.1 т.1 от Наредбата в протеста се 

посочва, че в чл.26 ал.2 от Конституцията на Република България е 

регламентирано, че „Чужденците, които пребивават в Република България, имат 

всички права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и 

задълженията, за които Конституцията и законите изискват българско 

гражданство“. Самата Конституция не предвижда такова ограничение при 

покупка на общински жилища. В специалния за това Закона за общинската 

собственост изискването за българско гражданство също е отпаднало и към 

момента няма текст, въвеждащ такова при покупка на общински жилища. 

В допълнителния протест се посочва, че разпоредбата на чл.27 ал.1 от 

Наредбата противоречи на чл.45 ал.1 от Закона за общинската собственост, 

който е по-високо стоящ нормативен акт. В законовия текст е направено  изрично 

изброяване на лицата, които могат да бъдат настанени в резервния жилищен 

общински фонд: „Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 101 от 2004 г.) 

(1) В резервните жилища се настаняват под наем 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; 

2. в семействата на които са налице остри социални или здравословни проблеми. 

(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.).“ 

 

2. Цели, които се поставят с приемането на промените в наредбата: 

Синхронизиране на Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища с действащото 

законодателство в Република България. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

Не са необходими допълнителни финансови средства в бюджета на 

Община Дряново. 
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4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има такива: 

Синхронизиране на Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища с действащото 

законодателство в Република България. 

Прекратяване на административно дело №336/2018г по описа на 

Административен съд – Габрово. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на промени в наредбата не противоречи на 

Европейското законодателство и Европейската харта за местно самоуправление 

и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и 

изпълнителната власт в Република България. 


