ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35, email: obshtina@velingrad.bg

МОТИВИ, СЪОТВЕТНО ДОКЛАД, ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ
ПРИЕМАНЕ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА
ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
ПО ЧЛ. 43 И ЧЛ. 45 ОТ ЗОС И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКИ
ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
На основание чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС),
условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в
жилищата по чл. 43 и 45 се определят с наредба на общинския съвет при спазване на
разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. Наредбата е приета
с Решение № 442/29.11.2012 година на Общински съвет - Велинград.
Срещу така приетата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни
нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл. 43 и чл. 45
от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти е постъпил протест от Станка
Димитрова - прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, въз основа на който е
образувано административно дело № 184/2019 г. по описа на Административен съд –
Пазарджик.
Причината, която налага приемане на Наредба за условията и реда за
установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински
жилища по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти
(Наредбата) е извършена оценка за съответствие на разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от
Наредбата е в противоречие с нормите на акт от по-висока степен, а именно чл. 45 от
ЗОС.
Чл. 45 от Закона за общинската собственост
„(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.)“
В актуалната редакция на чл. 45 от ЗОС, са регламентирани, както срокът (не подълъг от 2 години), така и условията за настаняване в резервни жилища – настаняват се
лица, жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и
стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване или в семействата на

които са налице остри социални или здравословни проблеми. Уредбата в случая е
изчерпателна, предвид обстоятелството, че от законодателя е използван способ за
крайно изброяване.
Разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Наредбата е в противоречие с нормите на акт от
по-висока степен, а именно чл. 6, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 111 от ЗМДТ и § 1, т.
15 от ДР ЗМДТ.
Чл. 6, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
(1) Общините събират следните местни такси:
(…)
к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други
местни такси, определени със закон.
Чл. 7, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
(1) Местните такси се определят въз основа на необходимите материалнотехнически и административни разходи по предоставяне на услугата.
Чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
(1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните
принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на
услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и
повишаване на тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на
местните такси.
Чл. 111 от Закона за местните данъци и такси
„По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване
на вещни права върху общински имоти се заплаща такса.”
§ 1, т. 15 от Закона за местните данъци и такси
„"Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на
услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на
персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране
на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата,
определени конкретно от общинския съвет.”
Според чл. 111 от ЗМДТ по производства за настаняване под наем, продажби,
замени или учредяването на вещни права върху общински имоти се заплаща такса.
В чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ са посочени местните такси, крито по закон се събират от
общините. По силата на разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от с,з., определянето на местните
такси е въз основа на необходимите материално-технически и административни
разходи по предоставяне на услугата. Визираното основно начало е доразвито с
правилото на чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно което общинският съвет определя размера
на таксите при спазване на следните принципи: възстановяване на пълните разходи на

общината при предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на
предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, както и постигане на поголяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
Приетото в оспорената разпоредба на чл. 7, ал. 2 от Наредбата заплащане на
режийни разноски не фигурира като такса в нито една от изброените в нормата на чл. 6,
ал. 1 от ЗМДТ местни такси. Освен, че такава такса от една страна не е определена със
закон, от друга страна този начин на определяне на таксата не се установява да е
законосъобразен, справедлив и оправдан, съобразно необходимите и действителни
разходи на общината по предоставяне на услугата. Подзаконовата нормативна
разпоредба в атакуваната й част говори за „режийни разноски”. В законодателството не
се съдържа легално определение на термина „режийни разноски“, но според
утвърдената практика това са непреките разходи за административно-управленския
апарат без заплатите. Действително в правния мир съществува нормативна уредба,
уреждаща плащането на режийни разноски- чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост по отношение управлението и разпореждането с
държавни имоти. В нито един нормативен акт, регламентиращ управлението и
разпореждането с общински имоти обаче не е предвидено правомощие общинските
смети да изискват заплащане и да определят размер на режийни разноски, извън
таксата по чл. 111 от ЗМДТ по производствата за настаняване под наем, продажби,
замени или учредяването на вещни права върху общински имоти. В размера на тази
такса, при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината,
които са изчерпателно изброени в § 1 , т. 15 от ДР ЗМДТ, се включват и режийните
разноски, което означава, че те не следва да се събират отделно от общата такса за
предоставяната услуга.
Гореописаното е основание за отмяна на разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и чл. 7, ал. 2
в частта „за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0.5 % от
стойността на имота” от Наредбата по съдебен ред.
Целта, която се поставя с приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани,
настаняването им под наем в общински жилища по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС и
разпореждането с общински жилищни имоти е синхронизиране на текстовете на
разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и чл. 7, ал. 2 от Наредбата с правните норми от по-висок
ранг, уреждащи същата материя.
Очакваните резултати от приемане на Наредба за условията и реда за
установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински
жилища по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти са да
бъдат постигнати посочените по-горе цели.
Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди
на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл. 43 и чл. 45 от
ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти.

За прилагането на новите текстове от Наредба за условията и реда за
установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински
жилища по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти, не са
необходими допълнителни финансови средства.
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на
Република България: Предлаганият проект за Наредба за условията и реда за
установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински
жилища по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти е
подзаконов нормативен акт, от изричната компетентност на органите за местно
самоуправление чл. 45а, ал. 1 - чл. от ЗОС и съответства на националното
законодателство.
Не е констатирано несъответствие с регламенти на Европейския съюз, съответно
несъответствие с подписан договор.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на
жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.
43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти, мотивите съответно
докладът и проектът на акт за приемане се публикуват на интернет страницата на
община Велинград и на Портала за обществени консултации, за обществено обсъждане,
като на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и
становища.
При изработване на проекта са спазени принципите на необходимост,
обоснованост,
предвидимост,
откритост,
съгласуваност,
субсидиарност,
пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост - Наредба за условията и реда за установяване на
жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.
43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти се изменя и допълва
с оглед синхронизиране на текстовете на разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и чл. 7, ал. 2 от
Наредбата с правните норми от по-висок ранг, уреждащи същата материя.
Принцип на обоснованост – прилагането на принципа е скрепено в доклади,
резултат на проучване на данните и анализирането им с извършена оценка на
въздействието.
Принцип на предвидимост и откритост – проектът, ведно със съпътстващите
го документи – доклади, мотиви, становища, оценка на въздействие, са обявени на
сайта на община Велинград и Портала за обществени консултации за становища и
предложения от заинтересованите лица.
Принципът на съгласуваност – предлагания проект е по инициатива на
прилагащите.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: С наредбите,
Общински съвет урежда обществени отношения с местно значение, в рамките на
предоставените му от закона правомощия.
Фактически основания: Постъпил е протест от Станка Димитрова - прокурор при
Окръжна прокуратура – Пазарджик, въз основа на който е образувано административно дело №
184/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

Правни основания: чл. 45а от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при
спазване на изискванията на чл. 75-80 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.
11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл.18а, чл. 20, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните
актове.
Период събиране на становища, предложения: от 14.03.2019 г. до 13.04.2019 г.,
включително.

С уважение,
Д-Р КОСТАДИН КОЕВ
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