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  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 441 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  39 от  31.01. 2019 ГОДИНА 

 

 

                   ОТНОСНО:  Предложение за отмяна на разпоредбите на чл.15 ал.2 и чл.31 

от Наредба за условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен 

фонд на Община Чупрене  

 

 

                     І.1.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет отменя 

разпоредбите на чл.15 ал.2 и чл.31 от Наредба за условията и реда за   управление и 

разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене, като 

незаконосъобразни, поради наличие на несъответствие с нормативни актове от по-

висока степен. 

 

                   МОТИВИ:   Отмяната на разпоредбите на чл.15 ал.2 и чл.31 от Наредба за 

условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

Община Чупрене, е поради противоречие с нормативни актове от по-висока степен.  

 

 

 

                     2. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.45а от Закона за 

общинската собственост, Общинският съвет Чупрене приема Мотиви за приемане на 

Наредба за условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен 

фонд на Община Чупрене : 

 

 

           МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ   НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА 

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

 

1. Причините, които налагат приемането 

         Наредба за условията и реда за   управление и разпореждане с общинския 

жилищен фонд на Община Чупрене   е изготвен на основание чл. 45а и чл. 46, ал. 1, т. 9 

от Закона за общинската собственост.   Приемането на проекта на наредба е обусловено 

от вземането на решение по управление на общинският жилищен фонд и се  налага с 

оглед привеждане в съответствие и недопускане на противоречия в актовете на 

Общински съвет – Чупрене. 

Друго основание за предлаганото изменение на Наредба са резултатите от 

извършената проверка по прилагането на подзаконовия акт, и преценката за 

съответствие на наредбата с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за 

изготвяне на нормативни актове. 

 Тези констатации и установената законова делегация в чл. 45а и чл. 46, ал. 1, т. 9 

от Закона за общинската собственост обосновават приемането на  предложение на   

Наредба за условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен 

фонд на Община Чупрене.    
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          2.Целите, които се поставят  

          Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от 

наредбата с нормите на Закона за общинската собственост; 

 

 

        По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на 

реда и условията за установяване жилищни нужди на гражданите в общината; 

        Целесъобразно  и законосъобразно ползване на жилищата, които Община Чупрене 

притежава, при спазване на принципа на равнопоставеност на гражданите, 

кандидатстващи за картотекиране и настаняване в общински жилища; 

        Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху 

дейността на местните власти, конкретно при определяне жилищни нужди на 

гражданите; 

         Управление на общинският жилищен фонд в полза на местната общност 

и  осигуряване на нормални условия на живот на жителите на общината, които трайно 

или временно са изпаднали в затруднено положение и не могат да си позволят жилище 

при условията на свободно договаряне; 

          Генериране на приходи от наем, позволяващи извършване на своевременни 

ремонтни работи в жилищата и поддържане на жилищния фонд в добър вид;   

          Осигуряване на възможност и условия за социализация и интеграция на уязвими 

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

положение на територията на общината и задоволяване на потребностите им от 

подслон и социално включване и др.;  

 

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

уредба  

            За прилагането на текстовете от наредбата, не са необходими допълнителни 

финансови средства на Община Чупрене. 

  

 

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

такива 

Прилагането на предлагания проект на Наредба за условията и реда за   

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене цели 

съответствие и непротиворечие в актовете на Общински съвет, улесняване на 

гражданите с жилищни нужди, оптимизиране работата на общинската администрация, 

усъвършенстване и развитие в уредбата на обществените отношения в съответствие с 

хипотези, налагани от практиката и с оглед констатациите от периодични служебни 

проверки по прилагането на подзаконовите актове при съблюдаване принципа на 

добрата администрация.  

 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 Предлаганият проект на  Наредба за условията и реда за   управление и 

разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене е с правно основание чл. 

21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 45а и чл. 46, ал. 1, т. 9 от Закона за общинската собственост. 

Проектът е съобразен с европейското законодателство - Регламент (ЕО) № 1082/2006 г. 

на Европейския парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, 

както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 

  

 

                   Гласували 10 съветника: 

  

                    „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 

 
 

 

 


