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МОТИВИ   

към проект на Наредба за изменение  и допълнение  на  

Наредба за реда и условията на ползване на социалната услуга 

“социални жилища” в Община Перник 

 

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите 

лица се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на 

интернет страницата на Община Перник, за предложения и становища относно 

Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на 

ползване на социалната услуга “социални жилища” в Община Перник, които могат 

да бъдат депозирани в Центъра за информационно и административно обслужване на 

Община Перник, на адрес: гр. Перник, пл. „Свети Иван Рилски“ № 1А, от 07:30 ч. до 

18:30 ч., или чрез: факс: 076/56 50 01; Интернет страница: www.pernik.bg; електронна 

поща: obshtina@pernik.bg.  

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме следните 

мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на ползване на 

социалната услуга “социални жилища” в Община Перник. 

I. Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда 

и условията на ползване на социалната услуга “социални жилища” в Община 

Перник: 

С Решение № 173/18.05.2016 г. на Общински съвет Перник; изм. и доп. с Решение № 

443/30.01.2017 г. на Общински съвет Перник; изм. и доп. с Решение № 472/23.02.2017г. 

на Общински съвет Перник бе приета Наредба за реда и условията на ползване на 

социалната услуга “социални жилища” в Община Перник, която регламентира условията 

и реда за установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби 

групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на 

Община Перник и настаняването им в социалните жилища, изградени  по Приоритетна 

ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г.  

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за реда и условията на ползване на социалната услуга 

“социални жилища” в Община Перник. 

На 10.01.2018 г. на интернет страницата на ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“ 

http://bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx бяха публикувани изменени Насоки за 

кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“.  

С влизането на сила на изменените Насоки за кандидатстване по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение 

на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по 

http://www.pernik.bg/
mailto:obshtina@pernik.bg
http://bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx
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Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., текстовете на приетата наредба на община Перник  не 

отговарят в пълнота на изискванията, посочени в изменените насоки за кандидатстване.  

Това налага изменение и допълнение на Наредба за реда и условията на ползване на 

социалната услуга “социални жилища” в Община Перник, които да определят дейността 

по настаняване и ползване на социално жилище като услуга от общ икономически 

интерес (УОИИ), съгласно приложното поле на чл. 2, параграф 1, б. „в“ на Решение на 

Европейската комисия от 20 декември 2011 г., както и да се вменят задължения на Кмета 

на Община Перник за възлагането на услугата.  

Измененията са изготвени при стриктното спазване на разписаното Насоките, както 

и в т.5.2.2 от в частта, касаеща Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“. 

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на нормативния акт 

С предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на 

ползване на социалната услуга “социални жилища” в Община Перник, се цели да се 

осигури нейното съответствие с изискванията на приложимите правила за държавни 

помощи, посочени в изменените Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на  

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по Приоритетна 

ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г. и приложенията към тях. 

 

3. Финансови и други средства необходими за прилагането на изменението и 

допълнението на нормативния акт.  

Изграждането на социалните жилища ще бъде финансирано с безвъзмездна 

финансова помощ по проект „Изграждане на социални жилища в кв. „Тева“ – Общинска 

сграда с капацитет 100 души“, процедура BG16RFOP001-1.018 - Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Перник, част от 

процедура BG16RFOP001-1.001-039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано 

градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.  

съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Финансираната инфраструктурата се разглежда като част от компенсацията за услуга 

от общ икономически интерес  и в тази връзка следва да се осигури съответствие с 

Решение на Комисията от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от 

ДФЕС за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, 

предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ 

икономически интерес.  

Финансирането на мерките за прилагане на интегриран подход при осигуряване на 

социалните жилища за целевите групи в областта на образованието, здравеопазването, 

социалното приобщаване и заетостта, ще бъдат обезпечени чрез изпълнение на проекти 

по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014 -2020 г., програми за достъп до социални и здравни услуги 

на представителите на целевите групи,  предоставяне на посреднически услуги от бюрата 

по труда, други (донорски, национални, местни) програми за заетост, здравеопазване, 

социално приобщаване на целевата група. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива  
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С приемането на проекта за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията 

на ползване на социалната услуга “социални жилища” в Община Перник се очаква 

синхронизиране с Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и съответствие с изискванията 

на УО.  

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията на ползване на 

социалната услуга “социални жилища” в Община Перник е съобразен с изискванията на 

правото на ЕС за държавни помощи и по-конкретно с Решение на Комисията от 

20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от ДФЕС за държавната 

помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 

предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес. 

Проектът е съобразен с европейското законодателство - Регламент (ЕС) № 1303/2013 

г. на Европейския парламент и Съвета, Регламент 360/2012,  Решение на ЕК 2012/21/ЕС,  

както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 

 

Фактически основания: Необходимост от приемане на изменение и допълнение на 

Наредба за реда и условията на ползване на социалната услуга “социални жилища” в 

Община Перник, приета от Общински съвет Перник, е привеждането на местния 

нормативен акт в съответствие с Насоките за кандидатстване по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение 

на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и 

изискванията на УО. 

Правни основания: чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, при спазване 

на изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 7, чл. 26 и 

чл. 27 от Закона за нормативните актове. 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията  на 

ползване на социалната услуга “социални жилища” в Община Перник, приета с 

решение № ……, Протокол ….. от ………2018 г. на Общински съвет Перник влиза в сила 

от деня на публикуването ѝ на официалния сайт на Общински съвет Перник. 

 

II. Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и 

условията  на ползване на социалната услуга “социални жилища” в 

Община Перник, както следва: 

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

Т. 1. Ал. 1 се изменя, както следва: 

Редът и условията по управление, стопанисване, финансиране, критерии за 

настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социалните жилища и осигуряването на 

мерки за социално приобщаване на ползвателите (заетост, образование, обучение, 

здравеопазване и др.) се осъществява от Кмета на Община Перник в съответствие с 

националното законодателство и правото на ЕС.  
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Т. 2. Създава се ал. 3 със следния текст: 

При осъществяване на дейностите по ал. 1 Кметът на общината се подпомага от 

комисия, назначена с негова заповед. 

Т. 3. Създава се ал. 4 със следния текст: 

Мерките за социално приобщаване на ползвателите на социални жилища се 

регламентират като социален пакет, включващ социални клаузи. 

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

Т. 1. Ал. 3 се изменя, както следва: 

Предоставянето на социалната услуга „Ползване на социални жилища за уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно 

положение“ се възлага от Кмета на Общината Перник, след въвеждането в експлоатация 

на сградата, предназначена за социални жилища, на Изпълнител/Оператор на УОИИ, в 

срок от минимум 10 г. и/или в рамките на целия икономически полезен живот на актива. 

Предоставянето на услугата и съответно стопанисването на инфраструктурата може да 

се възложи както на външно за общината лице, така и на общинско предприятие, на 

второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска 

администрация. 

Т. 2. Ал. 4 се изменя, както следва: 

При възлагането на услугата Кметът на Община Перник е длъжен да спази всички 

изисквания на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането 

на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за 

държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на 

определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически 

интерес. 

Т. 2. Ал. 5 се отменя. 

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

Т. 1. Текстът на чл. 6 се изменя, както следва: 

В социалните жилища, изградени със средства по ОП „Региони в растеж” 2014-

2020 г.  могат да бъдат настанени представители на следните целеви групи: 

Т. 2. Досегашната т. 1 става ал. 1 и текстът се допълва както следва: 

Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, а именно: лица, 

които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост 

и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са 

сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в социална услуга 

от резидентен тип, специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка, 

и в същото време отговарят на поне едно от следните условия: 

 1. Живеят на улицата или на публични места, без осигурен подслон; 

 2. Нямат обичайно място на пребиваване, които използват за нощуване приюти 

или други услуги за временно настаняване; 

 3. Обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за 

жилищно строителство и проектиране; 

 4. Обитават жилище, което не е електрифицирано, няма достъп до питейна вода и 

канализация; 

 5. Обитават пренаселено жилище, при което на един член от семейството се пада 

по-малко от:  
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а) за едночленно семейство – 1 стая; 

б) за двучленно и тричленно семейство – 2 стаи; 

в) за четиричленно семейство – 3 стаи; 

г) за петчленно и по-голямо семейство – по 1 помещение на член от 

семейството. 

Т. 3. Досегашната т. 2 става ал. 2. 

Т. 4. Досегашната т. 3 става ал. 3 и текстът се допълва със изречение второ, 

като следва: 

Семейството включва съпрузите, ненавършили пълнолетие деца, както и 

навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или 

професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст 

/родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/. 

§ 4. Създава се чл. 6а със следния текст: 

Т.1. Допълнителни критерии, на които трябва да отговарят лицата от целевата 

група: 

а) безработните лица задължително трябва да са регистрирани в Дирекция „Бюро 

по труда”- Перник, активно да търсят работа и да не са отказвали предложение за работа 

и за включване в курсове за ограмотяване, квалификация и преквалификация; 

б) децата задължително трябва да са записани и да посещават редовно детска 

градина или училище, съобразно възрастта им; 

в) децата да имат избран личен лекар, извършени задължителни имунизации по 

Имунизационен календар на Република България и проведени профилактични прегледи. 

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения: 

Т. 1. Алинея 4 се отменя. 

§ 6. Създава се чл. 9а със следния текст: 

Т.1.  (1) В едно жилище се настанява само едно семейство/домакинство. 

(2) Две или повече семейства/домакинства могат да се настаняват в едно 

жилище само с изрично писмено съгласие, заверено нотариално. 

(3) Когато поради намаляване на броя на членовете на семейството същото 

не покрива нормите за настаняване, в едномесечен срок, а в случай на развод или смърт 

– в 3-месечен срок, наемателите подават заявление за настаняване в друго социално 

жилище съобразно нормите по чл. 9 от настоящата наредба. В случай, че наемателите не 

направят искане в посочените срокове, Кметът на Община Перник издава служебно 

настанителна заповед за жилище, отговарящо на нормите за настаняване. Ако в 

едномесечен срок от връчване на заповедта наемателите не заемат определеното им 

жилище, заповедта се отменя, а наемното правоотношение за заеманото досега жилище 

се прекратява. 

(4) В случаите на развод или смърт наемните отношения не се прекратяват. 

Заповедта за настаняване се издава и договора за наем се сключва с друг член на 

семейството или с преживелия съпруг. 

§ 7. Създава се чл. 10а със следния текст: 

Т.1. (1) В Община Перник се създава и води картотека на лицата от целевата 

група, желаещи да бъдат настанени в социални жилища. 

(2) Лицата от целевата група, които отговарят на условията се подреждат в 

зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:  

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; 
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2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, 

деца с влошено здраве и увреждания; 

3. Хора в риск от бедност и социално изключване. 

(3) При подреждане на лицата и семействата от една и съща целева група, 

същите се подреждат по низходящ ред в следните подгрупи: 

1. І подгрупа - лица и семейства, в които един от членовете на семейството 

са със загубена работоспособност над 71%, установена по съответния ред;  

2. ІІ подгрупа – семейства с три и повече деца; 

3. ІІІ подгрупа – семейства с две деца; 

4. ІV подгрупа - настойници, попечители или родители, отглеждащи сами 

малолетни и/или непълнолетни деца; 

5. V подгрупа - социално слаби лица, регистрирани по см. на чл.9 от ЗСП 

минимум три години от подаване на молбата; 

6. VІ подгрупа - лица, за които не са налице изискванията за подгрупи от 1 

до 5 

§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения: 

Т. 1. Текстът на ал. 4 се изменя, както следва: 

Когато е декларирано имущество по чл. 10, ал. 1 към заявлението се прилагат 

документи за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други. 

Т. 2. Текстът на ал. 6 се изменя, както следва: 

Документите за картотекиране се подават до 31 октомври на текущата година. 

§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

Т. 1. Текстът на ал. 2 се изменя, както следва: 

Комисията по ал. 1 изготвя Правила за работата ѝ, които се утвърждават от Кмета 

на Общината. 

Т. 2. Текстът на ал. 3 се изменя, както следва: 

Комисията по ал. 1 разглежда подадените заявления и декларации за картотекиране и 

предоставяне под наем на социални жилища, взема решения за включване или 

изключване от картотека, изготвя предварителните и окончателни списъци за 

картотекиране, разглежда заявления за настаняване в социални жилища под наем, при 

освобождаване на социално общинско жилище настанява картотекирани граждани от 

целевата група, по реда на утвърдения списък, прави предложение за прекратяване на 

наемните правоотношения с наематели на основание чл. 21 от настоящата наредба. 

Т. 3. Създава се ал. 4 със следния текст: 

Решенията на комисията се оформят в протокол, в който се посочват мотивите за 

решението. Уведомяването и обжалването на взетото решение, се извършва по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

Т. 4. Създава се ал. 5 със следния текст: 

Комисията по ал. 1 разглежда подадените заявления по реда на тяхното 

постъпване. При необходимост, членовете на комисията извършват проверка на място за 

установяване на жилищните условия, при които живее лицето и изготвят протокол за 

резултатите от проверката. 

Т. 5. Създава се ал. 6 със следния текст: 
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След разглеждане на подадените заявления и декларации комисията по чл. 12 от 

настоящата наредба ежегодно изготвя предварителен списък на картотекираните лица и 

семейства за настаняване в социални жилища. 

Т. 6. Създава се ал. 7 със следния текст: 

Предварителният списък се обявява в срок до 30 ноември на текущата година на 

видно място в сградата на Община Перник и на интернет страницата на Община Перник. 

Т. 7. Създава се ал. 8 със следния текст: 

В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и 

искания по предварителния списък. Постъпилите възражения и искания се разглеждат в 

14-дневен срок от комисията по чл. 12 от настоящата наредба, след който срок се изготвя 

окончателен списък за съответната година. 

Т. 8. Създава се ал. 9 със следния текст: 

Окончателният списък се утвърждава от кмета на Община Перник в срок до 31 

декември на съответната година и се обявява на видно място в сградата на Общината и 

на интернет страницата на Община Перник.  

Т. 9. Създава се ал. 10 със следния текст: 

Дейността на Комисията е целогодишна и при необходимост се актуализира 

списъка на картотекираните лица. 

§ 10. В чл. 17, ал. 1, изречение четвърто се изменя и допълва, както следва: 

- заплащане на консумативи (разходи за отопление, вода и електричество) и такса 

смет за жилището; 

§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

Т. 1. В ал. 1, изречение второ се отменя. 

Т. 2. Ал. 2 се изменя, както следва: 

Подходът при определяне на наемната цена на социалните жилища се базира на 

принципа за осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещите се социални 

групи на социално приемлива цена и не следва да превишава разходите за поддръжка и 

осигуряване функционирането на сградите и прилежащите им пространства. 

Изпълнението на това условие се доказва с финансов анализ. 

Т. 3. Ал. 3 се изменя, както следва: 

Месечната наемна цена за площта, ползвана общо от двама или повече наематели 

- членове на различни семейства, които не представляват домакинство, се разпределя 

помежду им пропорционално на броя на членовете на семействата. 

Т. 4. Ал. 4 се изменя, както следва: 

Наемната цена за 1 кв. м. жилищна площ на социалните жилища се определя на 

стойност 0.40 лв. 

Т. 5. Ал. 5 се изменя, както следва: 

Размерът на наемната цена за социалните жилища може да бъде актуализиран с 

Решение на Общински съвет – Перник, въз основа на финансов анализ. Размерът на 

наема не следва да превишава разходите за поддръжка и осигуряване функционирането 

на сградите и прилежащите им пространства. 
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§ 12. Глава шеста „КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ“ става глава седма, като се 

създава глава шеста „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С 

НАСТАНЕНИТЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА“ 

§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 

Т. 1. Създава се ал. 1 със следния текст: 

(1) Договорните взаимоотношения се прекратяват въз основа на следните 

основания: 

1. Изтичане на срока за настаняване. 

2. Неплащане на наемната цена и/или на консумативните разноски за повече от 

3 /три/ месеца. 

3. Извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен 

ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения; 

4. Нарушаване на добрите нрави. 

5. Неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището, в това 

число повреждане и/или разрушаване на повереното му жилище и/или оборудване. 

6. Отпадане на условията за настаняване на наемателя в социално жилище. 

7. Използване на социалното жилище, общи и прилежащи части не по 

предназначение. 

8. Необитаване на социалното жилище от семейството (домакинството) повече 

от 1 месец. 

9. Преотдаване под наем социалното жилище или по какъвто и да било друг 

начин на трети лица. 

10. По взаимно съгласие, изразено писмено от страните. 

11. Неизпълнение на мерките за социално приобщаване, свързани със социалния 

пакет насочен към лицето и членовете на семейството. 

12. Преместване, настаняване в друго жилище. 

13. Проява на сегрегация и рисково поведение. 

14. При отказ или неучастие в предложените програми по социалните мерки по 

чл. 19 от настоящата наредба. 

15. Неизпълнение на някое от задълженията на наемателя, посочени в договора 

за наем /Приложение № 3/. 

Т. 2. Създава се ал. 2 със следния текст: 

Наемното правоотношение се прекратява със заповед на Кмета на общината. В 

заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и 

срокът за освобождаване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец. 

 

Т. 3. Създава се ал. 3 със следния текст: 

Срокът на предизвестието за прекратяване на договор е едномесечен.  

Т. 4. Създава се ал. 4 със следния текст: 

При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал. 1, т. 12 към 

заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за другото социално жилище, ако 

наемателят отговаря на условията за настаняване. 

Т. 5. Създава се ал. 5 със следния текст: 

Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред административния съд по реда на 

АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не разпореди друго. 

§ 13. Досегашният чл. 21а става чл. 21б от глава седма „КОНТРОЛ И 
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МОНИТОРИНГ“ 

§ 14. В чл. 21а от глава шеста „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ С НАСТАНЕНИТЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА“ се правят следните 

изменения и допълнения  

Т. 1. Създава се ал. 1 със следния текст: 

След влизане в сила на заповедта по чл. 21, ал. 2, в случай, че в срока за опразване 

на обитаваното жилище същото не бъде освободено доброволно, Кметът на общината 

издава заповед по чл. 65 от ЗОС за изземването му. 

Т. 2. Създава се ал. 2 със следния текст: 

Заповедта се издава въз основа на протокол и се връчва по реда на ГПК. 

Т. 3. Създава се ал. 3 със следния текст: 

Заповедта се изпълнява в присъствие на лицето, което владее или държи 

общинския имот без основание, или в негово отсъствие, когато е надлежно уведомено, 

като за изпълнителните действия се съставя протокол за изземване на общинския имот, 

опис на наличните вещи и състоянието на иззетия имот. 

Т. 4. Създава се ал. 4 със следния текст: 

 При необходимост заповедта за изземване на жилището се изпълнява със 

съдействието на органите на полицията. 

Т. 5. Създава се ал. 5 със следния текст: 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, като обжалването не спира 

изпълнението ѝ, освен ако съдът не разпореди друго. 

§ 15. В чл. 21б от глава седма „КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ“ се правят 

следните изменения и допълнения  

Т. 1. Алинея 3 се изменя, както следва: 

Мониторингът и контролът се осъществява с периодични проверки от Комисията 

по ал. 1 на настанените в социалните жилища. 

Т. 2. Алинея 5 се отменя. 

§ 16. В чл. 21б от глава седма „КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ“ се правят 

следните изменения и допълнения  

Т. 1. Алинея 1 се изменя, както следва: 

Умишлено причинените вреди на имотите и вещите в социалните жилища, се 

заплащат от наемателите в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и 

договорите. 

Т. 2. Алинеи 2 и 3 се отменят. 

§ 17. В Приложение № 3 – „Договор за социални жилища“, глава пета 

„ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА“, се правят следните изменения и допълнения  

Т. 1. Член 7 се изменя, както следва: 

7. Настоящият договор се прекратява поради: 

7. 1. изтичане на срока за настаняване; 

7. 2. неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 3 

месеца; 
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7. 3. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен 

ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения; 

7. 4. нарушаване на добрите нрави; 

7. 5. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището в това 

число повреждане и/или разрушаване на повереното му жилище и/или оборудване; 

7. 6. отпадане на условията за настаняване на наемателя в социалното жилище; 

7. 7. използване на социалното жилище не по предназначение общи и прилежащи 

части не по предназначение; 

7. 8. необитаване на социалното жилище от семейството (домакинството) повече 

от 1 месец; 

7. 9. преотдаване под наем социалното жилище или по какъвто и да било друг 

начин на трети лица;  

7.10. по взаимно съгласие, изразено писмено от страните; 

7.11. неизпълнение на мерките за социално приобщаване, свързани със социалния 

пакет насочен към лицето и членовете на семейството; 

7.12. преместване, настаняване в друго жилище; 

7.13. проява на сегрегация и рисково поведение; 

7.14. при отказ или неучастие в предложените програми по социалните мерки по 

чл. 19 от Наредбата за реда и условията на ползване на социалната услуга „социални 

жилища“ на територията на община Перник; 

7.15. неизпълнение на някое от задълженията на наемателя, посочени в договора 

за наем /Приложение № 3/. 

§ 18. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията  

на ползване на социалната услуга “социални жилища” в Община Перник, приета с 

решение № ……, Протокол ….. от ………2018 г. на Общински съвет Перник влиза в сила 

от деня на публикуването ѝ на официалния сайт на Общински съвет Перник 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове ще се проведе 

обществена консултация с граждани и юридически лица на проекта на изменение и 

допълнение на Наредба за реда и условията на ползване на социалната услуга “социални 

жилища” в Община Перник, чрез публикуване на проекта на интернет страницата на 

Община Перник. 

 

 

………….2018 г. 

ВЯРА ЦЕРОВСКА /п./ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 
 

Съгласували: 

Й. Павлов 

Заместник-кмет на Община Перник 

М. Асенова 

Началник отдел ЗЖПССД 

Визирал: 

А. Алексиева 

Ст. юрисконсулт, отд. ПО 

Изготвил: 

Е. Станков 

Гл. експерт, отд. ЗЖПССД 

 


