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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 20 / 21.02.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 / 21.02.2019 г. 

 

 

Относно: Изменения в Наредбата за реда и условията за установяване на 

жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 45а от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 8 от 

Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 
 

Изменя Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, 

настаняване и продажба на общински жилища (за краткост навсякъде по-нататък 

в текста „Наредбата“), както следва: 

1. В Чл. 10 от Наредбата се заличава думата „български“, като същият придобива 

следната редакция: 

Чл. 10 Право да кандидатстват за настаняване в общински жилища от фонд 

„Настаняване под наем“ имат граждани и техните семейства, когато всички 

отговарят едновременно на следните условия:   

2. В чл. 38, ал. 1 от Наредбата се заличават думите „с настоящ адрес в гр. Елена и 

непрекъсната адресна регистрация не по-малко от една година“, като същият 

придобива следната редакция: 

Чл. 38 (1) В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две 

години лица, когато: 

3. В чл. 38, ал. 1, т. 1 от Наредбата се добавят думите „или са застрашени от 

самосрутване“, като същият придобива следната редакция: 

1. жилищата им са станали негодни за обитаване в резултат на природни и 

стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;   

 



 

4. В чл. 38, ал. 2 от Наредбата се заличава думата „български“, като същият 

придобива следната редакция: 

Чл. 38 (2) Право да кандидатстват за настаняване в жилища от фонд “Резервен” 

имат граждани, при които освен предпоставките по ал. 1 са налице и следните 

обстоятелства: 

5. Отменя се чл. 42, ал. 1 от Наредбата, като текстът на чл. 42 придобива следната 

редакция: 

Чл. 42. Настанителната заповед се издава от кмета на общината. 

6. Отменят се чл.чл. 57 - 61 от Наредбата. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


