
 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЦАР КАЛОЯН 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Дауд  Назиф Аляовлу 

- кмет на Община Цар Калоян 
 

ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба № 25 за условията и реда за 

установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

разпореждане с общински жилища в Община Цар Калоян 

 

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

    Законът за общинската собственост дава пълномощия на всеки Общински съвет 

да определи в изрична наредба за условията и реда за установяване на жилищните 

нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища в 
Община Цар Калоян. 

    Община Цар Калоян притежава 2 (две) жилища, находящи в Гр. Цар Калоян, 
ул. „Дружба“ № 44, вх. 1, ет. 4, ап. 10 и Гр. Цар Калоян, ул. „Дружба“ № 44, вх. 3, 

ет. 7, ап. 7. 

    Установяването на жилищните нужди, настаняването под наем и продажбата на 

жилища- общинска собственост на граждани и техните семейства, които изпитват 

необходимост от това е въпрос с изключително важно и приоритетно значение. 

    Ето защо, с оглед на горепосоченото е необходимо да се приеме наредба за 

условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване 

под наем и разпореждане с общински жилища. 

    Община Цар Калоян разработи проект на такава наредба, която е съобразена 

изцяло с действащото в момента законодателство. 

    Изхождайки от принципите на обоснованост, стабилност, откритост и 

съгласуваност са изготвени мотиви за приемане на предлагания проект на 
наредбата, приложени заедно с проекта към тази докладна. 

     Наредбата се публикува на интернет страницата на Община Цар Калоян 

tsarkaloyan.bg, за предложения и становища, като по този начин на 

заинтересованите лица се дава 30-дневен срок за даване на предложения и 

становища по проекта на нормативния акт. Предложения и становища по проекта 

на Наредбата ще се приемат  и в деловодството на Община Цар Калоян и 

Общински съвет – Цар Калоян. 

 

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.45а и чл.47, ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл. 8 от Закона за 

нормативните актове, предлагам Общински съвет – Цар Калоян да вземе следния  
 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ : 
 

     І. Общински съвет- Цар Калоян приема нова  Наредба № 25 за условията и реда 
за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

разпореждане с общински жилища  в община Цар Калоян,  която е приложена към 

тази докладна записка. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да предприеме по следващите 

съгласно закона действия в изпълнение на решението по т.1.  



 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Цар Калоян и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 

Съгласувал: 

Юрисконсулт А. Азис 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

Дауд Аляовлу 

Кмет на Община Цар Калоян 


