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

ДОКЛАД
ПО ЧЛ. 18Б ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И ПО ЧЛ. 55, АЛ. 1 ОТ УКАЗ №
883 ОТ 24.04.1974 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО 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
И ДОКЛАД С ДАННИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ЧЛ. 41 НАРЕДБА ЗА ОБХВАТА И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

1. РЕЗЮМЕ
1.1. Увод, съдържащ предмет и цели;
1.2. Резултати от изследване на причините за приемането или изменението на тази
нормативна уредба и проверка за наличието им и към текущия момент
1.3. източниците на данни и кръга на заинтересованите страни;
1.4. описание на подходите и методите за извършване на анализа на данните, причините за
избора им и информация за отговорите и изразените становища на заинтересованите
страни;
1.5. обхват и структура на оценката, включително поставените въпроси, избраните
критерии за оценка и преглед на промените в политиката, реализирана чрез нормативния
акт
1.6. Съответствие на очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, с
постигнатите резултати
1.7. Анализ за съответствие с правото на европейския съюз – няма констатирани
несъответствия по известните ни директиви
1.8. Идентифицирани проблеми
1.9. Резултати от оценката на въздействието, включително заключения, препоръки,
приложения към доклада.
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2. УВОД
2.1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Докладът е предназначен за Общински съвет Велинград, в качество на орган, приел
проучвания акт.
2.2. ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНКАТА - 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

2.3. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДА:
Изготвена е предварителна оценка на въздействието на основание чл.18а от Закона за
нормативните актове (ЗНА), във връзка с изясняване необходимостта от съответната
промяна 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, при спазване изискванията на чл. 55, ал. 1 от Указ 883 ОТ
24.04.1974 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ.
В изложените мотиви, съответно доклада към проекта на нормативния акт е
разгледан подаден Протест от Станка Димитрова - прокурор при Окръжна прокуратура –
Пазарджик, въз основа на който е образувано административно дело № 184/2019г. по описа
на Административен съд – Пазарджик.
По силата на 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.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата е в противоречие с нормите на акт от повисока 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
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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 повисока 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
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услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на
тяхното качество, както и постигане на по-голяма 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.
При съобразяване с изложеното докладчиците са предложили като основни цели на
доклада (последващата оценка) проверката относно съответствието 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 с нормативната уредба от по – висока степен.
Въз основа на резултатите да се формулира предложение по чл. 18б от ЗНА като се
съберат и допълнителни данни, свързани с прилагане на нормативната уредба.
3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО ИЛИ
ИЗМЕНЕНИЕТО НА ТАЗИ НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРОВЕРКА ЗА
НАЛИЧИЕТО ИМ И КЪМ ТЕКУЩИЯ МОМЕНТ
Съгласно 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 с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на
специалните закони в тази област.
4. ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ДАННИ И КРЪГ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
4.1. ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ДАННИ
4.1.1. Действащата нормативна уредба на територията на Република България;
4.1.2. Съдебна практика на административните съдилища в Република България;
4.1.3.Административно дело № 184/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
4.2. КРЪГ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
4

4.2.1. Община Велинград;
4.2.2. Граждани, бизнес и юридически лица, вкл. чрез техните организации, в качеството им
на заинтересовани страни в отделните случаи.
5. ОПИСАНИЕ НА ПОДХОДИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗА
НА ДАННИТЕ, ПРИЧИНИТЕ ЗА ИЗБОРА ИМ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТГОВОРИТЕ
И ИЗРАЗЕНИТЕ СТАНОВИЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Подходите и методите за извършване на анализа на данните са подбрани при
съобразяване с поставените цели на последващата оценка.
5.1. За съответствие с нормативната уредба от по – висока степен
Сравнителен анализ чрез съпоставка на текстовете от действащата наредба с
нормативната уредба от по – висока степен, съответно приета от Министерски съвет, по
изрично законово оправомощаване за нейното съставяне на централни териториални органи
с цели:
- намаляване на нормите, за които има регламент;
- проверка за норми, които противоречат на нормативни актове от по – висока степен;
- проверка за норми, с които на органите на местно самоуправление и органите на
изпълнителната власт на общините, е възложено изпълнение.
5.2. Извършване на проверка за резултатите.
6. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ОЦЕНКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСТАВЕНИТЕ
ВЪПРОСИ, ИЗБРАНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИТЕ В
ПОЛИТИКАТА, РЕАЛИЗИРАНА ЧРЕЗ НОРМАТИВНИЯ АКТ
6.1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ФОРМУЛИРАНИТЕ
ЦЕЛИ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА НА БАЗА НА ПОСТИГНАТИТЕ
РЕЗУЛТАТИ И ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИ
6.1.1. Общи бележки
I) Основна цел на действащата наредба е била:
а) определянето на предназначението на общинските жилища, реда за отдаването им под
наем и извършването на разпоредителни сделки с тях, при спазване на разпоредбите на този
закон и на специалните закони в тази област.
6.1.2. В останалите политики не са налице изменения, включително по отношение
административен капацитет.
6.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗАЛОЖЕНА ЦЕЛ ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА
ОЦЕНЯВАНЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ОТ ПО –
ВИСОКА СТЕПЕН
6.2.1. Обобщени изводи въз основа на описана в точка „а” уредба
а) Прегледана приложима нормативна уредба:
- Конституция на Република България
- Закон за общинската собственост
- Закон за местните данъци и такси
б) Общи бележки:
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Към досието по чл. 23 от Указ 883 е налична съпоставка на текстовете на
действащата наредба с норми, описани в горецитираната уредба.
7. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО
Приемането на наредба за изменение и допълнение на действащата 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 ще предостави възможност за законосъобразно развитие на обществените
отношения, свързани с разпореждането с имоти, когато едната страна по правоотношението
е община Велинград.
Синхронизиране на текстовете с действащото законодателство.
8. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
Няма констатирани несъответствия по известните ни директиви.
9. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМИ
С оглед законосъобразността на приеманите изменения и допълнения 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 необходимо да бъде спазена процедурата по изработване на нормативни актове,
съгласно чл. 26 и сл. от Закона за нормативните актове.
10. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ, ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18Б ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ:
Да бъде приета 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.

Докладчик:

/П/
на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Атанас Вецов
Юрисконсулт отдел „УСНРОПЗ“
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