ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ - МОНТАНА

НАРЕДБА
№ 12
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ
НУЖДИ И НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В
ЖИЛИЩА – ЧАСТНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Наредбата е приета с Решение № 127, протокол № 20 от 31.03.2005 година
на Общински съвет – Вълчедръм, изм. и доп. с Решение № 301, протокол №
41/22.06.2007г.

МАРТ 2005 ГОДИНА

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1 Тази наредба има за цел, в съответствие с чл. 45а от Закона за
изменение и допълнение на Закона за общинската собственост да определи
условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в
жилища – частна общинска собственост, както и конкретните правомощия на
Кмета на общината и кметовете на кметства.
Чл. 2 Кметът на общината организира, ръководи и контролира
управлението на общинските жилища на територията на всички населени места
от общината.
Чл. 3 (1) Жилищата, собственост на община Вълчедръм, по своето
предназначение са:
1. За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
2. За продажба , замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито
имоти са отчуждени за общински нужди;
3. Ведомствени;
4. Резервни.
(2) Жилищата по ал. 1 се определят ежегодно до 31 март от
Общинския съвет по предложение на Кмета на общината
(3) При промяна на потребностите на общината, по предложение
на Кмета на общината се правят промени в приетия списък.
(4) Предоставянето и използването на общински жилища за
нежилищни нужди се забранява.
(5) Забраната по ал. 4 не се прилага в случаите, когато общината
разполага със свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се
граждани, отговарящи на чл. 43 и 45 от ЗОС. В тези случаи използването на
общински жилища за нежилищни нужди е допустимо след промяна на
предназначението им по реда на Закона за устройство на територията.
Чл. 4 Кметът на общината със заповед назначава комисия за
картотекиране на нуждаещи се граждани, в която се включват служители от
общинската администрация, Дирекция “Социално подпомагане”, представители
на Постоянната комисия по социалните въпроси към Общинския съвет.
Комисията изготвя протокол и представя решението си на Кмета на общината
за одобрение.

ГЛАВА ВТОРА
ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
Чл. 5 Жилищата за отдаване под наем са новопостроени и налични
свободни жилища – частна общинска собственост, определени от Общинския
съвет със списъка по чл. 3 (2).
Чл. 6 В жилищата за отдаване под наем се настаняват:
1. Многодетни семейства с доказана жилищна нужда;

2. Наематели на общински жилища, които се засягат от ново
строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или
реконструкция;
3. Лица, жилищата на които са възстановени на бившите им собственици
по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени
недвижими имоти.
Чл. 7 (1) Настаняването се извършва със заповед на Кмета на общината.
В заповедта се посочват вида и местонахождението на жилището, трите имена,
адрес и ЕГН за настаненото лице, броя на членовете на семейството му, срока за
настаняване, наемната цена и начина на плащането й.
(2) Въз основа на заповедта по ал. 1 се сключва писмен договор.

ГЛАВА ТРЕТА
ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА
БИВШИ СОБСТВЕНИЦИ, ЧИИТО ИМОТИ СА ОТЧУЖДЕНИ ЗА
ОБЩИНСКИ НУЖДИ
Чл. 8 В списъка по чл. 3 (2) се определят общинските жилища за
продажба, които могат да се продават на:
1. (Отм. с Решение № 301, протокол № 41/22.06.2007г.)
1. (предишна т.2 – Решение № 301, протокол № 41/22.06.2007г.) Правоимащи по
Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни въпроси.
2. (предишна т.3 – Решение № 301, протокол № 41/22.06.2007г.) Подлежащи на
отчуждаване.
3. (предишна т.4 – Решение № 301, протокол № 41/22.06.2007г.)Ведомствените
жилища могат да се продават на общински служители с 5 години минимален
стаж в общинска администрация.
4. (нова – Решение № 301, протокол № 41/22.06.2007г.) Наематели на общински
жилища, сроковете на чиито договори са не по-малко от 5 години без
прекъсване.
5. (нова – Решение № 301, протокол № 41/22.06.2007г.) При липса на кандидати,
отговарящи на изискванията по предходните точки свободните от наематели
жилища се продават на търг, съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост (ЗОС), Наредба № 12 на ОбС – Вълчедръм за условията и реда за
установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища – частна
общинска собственост и Наредба № 3 на ОбС – Вълчедръм за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Чл.9 Продажбата се извършва след оценка от лицензиран оценител,
която се приема от Общинския съвет, като цената не може да бъде по-ниска от
данъчната оценка на имота.
Чл.9а (1) (нова – Решение № 301, протокол № 41/22.06.2007г.) Наемателите на
общински жилища по чл. 8 т. 1, 2, 3, 4 и 5 могат да ги закупят, чрез подаване на
молба до Кмета на общината, като към молбата прилагат настанителна заповед
и декларация на семейно и имотно състояние.
(2) (нова – Решение № 301, протокол № 41/22.06.2007г.) Кметът на
общината назначава комисия, която проучва наличието или липсата на

условията за закупуване на общинското жилище. Въз основа на решението на
комисията Кмета на общината издава заповед и сключва договор за покупкопродажба на жилището или издава мотивиран писмен отказ за продажбата.
Чл. 10 (1) (изм. и доп. – Решение № 301, протокол № 41/22.06.2007г.)
Продажбата на свободните общински жилища по чл. 8 т. 5 се извършва чрез
тръжна процедура по реда на Глава Седма от Наредба № 3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество след издаване
на заповед от Кмета на общината, в която се посочват:
1. Видът и местонахождението на имота;
2. Начална тръжна цена;
3. Депозит;
4. Стъпка на наддаване (при явен търг);
5. Други дължими плащания;
6. Начин и срок на плащане.
(2) След приключване на търга и в двуседмичен срок Кмета на
общината издава заповед и със спечелилия търга се сключва договор, след като
внесе по банков път достигната на търга цена.
(3) Договорът се изготвя в 3 екземпляра, които задължително се
вписват и са съответно – за купувача, общината и съдия по вписвания.
(4) Продаденият имот се отписва от актовите книги на общината.
Чл. 11 Резервните жилища не могат да се продават.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОБЩИНСКИ ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА
Чл. 12(1) В общинските ведомствени жилища се настаняват специалисти,
работещи в звената, които са на бюджетна издръжка, докато работят в тях, ако
те или членовете на семейството им не притежават годни за постоянно
обитаване жилище или вила в съответното населено място, което доказват с
декларация.
(2) Настаняването по ал. 1 се извършва със заповед на Кмета на общината, въз основа на която се сключва договор за наем.

ГЛАВА ПЕТА
ОБЩИНСКИ РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА
Чл. 13(1) В общинските резервни жилища се настаняват под наем за срок
не по-дълъг от 2 години лица:
1. Жилищата, на които са станали негодни за обитаване в резултат на
природни и стихийни бедствия или аварии или са застрашени от самосрутване;
2. В семействата на които са налице остри социални или здравословни
проблеми;
3. С решение на Общинския съвет могат да се настаняват кметове,
заместник-кметове и кметски наместници, които нямат жилище в съответното
населено място за времето, през което заемат съответната длъжност.

(2) Обстоятелствата по т. 1 и 2 от предходната алинея се доказват с
декларация и протокол на комисията по жилищно настаняване
(3) Обстоятелството по т. 3 се доказват с документ, доказващ посочените
обстоятелства
Чл. 14 (2) Настаняването по ал. 1 се извършва със заповед на Кмета на
община-та, въз основа на която се сключва договор за наем.

ГЛАВА ШЕСТА
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 15(1) Наемните правоотношения се прекратяват поради:
1. Неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за
повече от 6 месеца;
2. Извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване,
основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;
3. Нарушаване на добрите нрави;
4. Неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;
5. Прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на
настанените във ведомствено жилище лица;
6. Изтичане на срока за настаняване;
7. Отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско
жилище;
8. Използване на жилището не по предназначение.
(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на Кмета на
общината. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното
правоотношение и срока за опразване на жилището, който не може да бъде подълъг от един месец.
(3) При прекратяване на наемното правоотношение на осн. Ал. 1 т. 2 към
заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище,
ако наемателя отговаря на условията за настаняване.
(4) При изтичане на срока на настаняване наемното правоотношение
може да бъде продължено, ако наемателя отговаря на условията за настаняване
под наем в общинско жилище.

ГЛАВА СЕДМА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16 Тази наредба се издава на основание чл. 45а от Закона за
изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ДВ бр. 101 /
116.11.2004 год.) и чл. 22 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
Чл. 17 Корекцията на наемните цени на общинските жилища се извършва
на шестмесечие с коефициент на НСИ или след решение на Общинския съвет.
Чл. 18 Тази наредба отменя всички досега приети наредби и решения от
Общинския съвет, които й противоречат.

Чл. 19 Всички неупоменати в Наредбата положения, свързани с
условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в
жилища – частна общинска собственост се решават в съответствие със Закона за
изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.
Чл. 20 Разпоредбите по тази наредба се прилагат дотолкова , доколкото
не противоречат на нормативен акт с по-висока юридическа сила.
Чл. 21 Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината.
Чл. 22 Наредбата влиза в сила след приемането й от Общинския съвет.

Наредбата е приета с Решение № 127
Протокол № 20 / 31 март 2005 год.
на заседание на Общински съвет –
гр. Вълчедръм, обл. Монтана, изм. и
доп. с Реш. № 301, прот. № 41/22.06.
2007г.

