
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Институция: Нормативен акт: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ОБЩИНА ПЕРНИК УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ 
ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА ПЕРНИК /НУСРОЖТОП/

Дата: 09 април 2019 г.

Контакт за въпроси:
Емил Станков Телефон: 0884 998 562

Тази предварителна оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти 
от предложеното действие на Наредба за управление, стопанисване и разпореждане с 
общински жилища на територията на община Перник.
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1. Дефиниране на проблема:

1.1 Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се 
аргументите, които оправдават нормативната промяна.

Необходимостта от изготвяне и приемане на Проект на Наредба за управление, 
стопанисване и разпореждане с общински жилища на територията на община Перник 
/НУСРОЖТОП/ е във връзка с привеждане на местната нормативна уредба в съответствие с 
нормативните актове от по-висока степен.

Актуализиране на правилата, които да доведат до улеснение на нуждаещите се граждани 
и оптимизиране работата на общинската администрация в областта на жилищното 
настаняване налага приемането на тази наредба.

Запазване на настоящото положение би било в противоречие с ангажиментите на Община 
Перник за привеждане в съответствие на местната нормативна уредба с действащото 
национално и европейско законодателство.

Във връзка с протест на Окръжна прокуратура-Перник с Изх. № 3542/18 от 21.01.2019 г. 
срещу разпоредбите на чл. 5, ал. 2, т. 1, чл. 30, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 49 от Наредбата за реда 
и условията за управление на общинските жилища на територията на община Перник, приета 
с Решение № 1147, Протокол № 9 от 23.07.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет- 
Перник, направените забележки са взети под внимание при изготвяне на новата наредба.

С приемане на НУСРОЖТОП ще бъде постигната правна яснота и съответствие с 
действащото национално законодателство и местната нормативна уредба.

1.2. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство 
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно 
ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в 
организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например 
съвместни инспекции между няколко органа и ДР)

Необходимо е приемането нова Наредба, с която да определят дейностите по 
картотекиране, настаняване, ползване, стопанисване и продажба на общински жилища.

Съществуващата местна нормативна база не може да реши посочения проблем, поради 
което се налага приемане на нова Наредба.

1.3. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на 
подзаконовия нормативен акт.

2. Цели:
С приемането на наредбата се цели да се актуализират условията и реда за установяване на 

жилищни нужди на граждани; настаняване под наем; продажба на общински жилища на 
територията на община Перник, както и конкретните правомощия на Кмета на общината; 
стопанисване на общински жилища.

Наредбата регламентира целесъобразното и законосъобразно разпореждане със 
общинския жилищен фонд на Община Перник, при спазване на правила за равнопоставеност 
на гражданите.

Систематизиране и прозрачност на процеса при реда за установяване на жилищни 
нужди, настаняване, продажба и стопанисване на общински жилища.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Преки заинтересовани страни
• Администрация на община Перник и нейните звена;
• Граждани /техни представители/, ползващи или кандидатстващи за настаняване в
общински жилища, включващи уязвими, малцинствени и социално слаби групи от
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населението и други групи в неравностойно положение на територията на общината. 

Косвени заинтересовани страни:

Гражданите, като засегнати и участниците в обществените консултации.

4. Варианти на действие:
За приемането на този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, 

различни от варианти „Без намеса” и предложеният вариант на наредбата.
Друг междинен вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-високо ниво.

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

При този вариант ще се запази съществуващата нормативна уредба и ще има непълно 
транспониране и неизпълнение на законоустановените задължения на Община Перник по 
привеждане на местната нормативна уредба в съответствие с действащото национално 
законодателство.

Вариант за действие 2 „Приемане на Наредбата”:
При този вариант ще бъде осигурено:
• Привеждане на Наредбата в съответствие с условията и изискванията на нормативните 
актове от по-висока степен.

5. Негативни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без намеса”:
Икономически негативни въздействия:
Не са идентифицирани.

Социални негативни въздействия:
Не са идентифицирани.

Други:
Не са идентифицирани.

Вариант за действие 2 „Приемане на Наредбата”:
Икономически негативни въздействия:
Не са идентифицирани.

Социални негативни въздействия:
Не са идентифицирани.

Други:
Не са идентифицирани.

6. Положителни въздействия:

Вариант за действие 1 „Без намеса”:
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.
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Вариант за действие 2 „Приемане Наредбата”:
Икономически негативни въздействия:
Не са идентифицирани.

Социални негативни въздействия:
Не са идентифицирани.

Други:
Разходите за заинтересованите страни са следните:
• Администрация на община Перник и нейните звена:

Община Перник няма да има допълнителни разходи, освен в качеството й на 
администрация, изработваща нормативни актове и задължена да извършва осигуряване и 
контролиране на обхвата на гражданите кандидатстващи за установяване на жилищни 
нужди, настаняване под наем, продажба и стопанисване на общински жилища на територията 
на община Перник.

Разходите необходими за поддръжката на изградените общински жилища ще се 
финансират от наема, дължим от ползвателите

Необходимите разходи по реализиране на жилищната политика на администрацията се 
явяват част от предвиденото в длъжностните характеристики на ангажираните служители и 
от правомощията на органите.

• Граждани/техни представители:
За гражданите няма да настъпят допълнителни разходи при Вариант 2 „Приемане на 

Наредбата”.

VII. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на
нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

Не са идентифицирани възможни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на 
Наредбата”.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
□  Ще се повиши
□  Ще се намали
Ш Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и 
услуги?

С приемане на Наредбата не се създават нови регулаторни режими, както и не се засягат 
съществуващи такива.

9. Създават ли се нови регистри:
С приемането на Наредбата не се предвювда създаване на нови регистри.

Х.Как въздейства актът върху микро-, малки и средни предприятия (МСП):
□Актът засяга пряко МСП
□  Актът не засяга МСП
\Ш Няма ефект
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11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
□  Да

0  Не

12. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените 
консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете 
консултационни процедури.

Най - важните въпроси за обществената консултация са:
В1.: Ясни ли са предложените разпоредби?
В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация на предложения нормативен акт?
ВЗ.: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?

Проектът Наредбата ще бъде публикуван на Интернет страницата на Община Перник 
(www.pemik.bg) за обществено обсъждане и консултации, съгласно чл. 26 от Закона за 
нормативните актове в определения от него срок.

Ще се проведе обществено обсъждане.
Справката за отразените становища и предложения след общественото обсъждане ще бъде 

публикувана на Интернет страницата на Община Перник.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейски съюз?

□  Да

И  Не 

14. Име, длъжност, дата и подпис на лицето, отговорно за изработването на 
нормативния акт:

Име и длъжност: Емил Станков, главен експерт, отдел ЗЖПССД при Община Перник
Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие.
Дата: &904  г
Подпис
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