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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В сега действащата Наредба за общинските жилища липсваха разпоредби , 

отнасящи се до наличието на комисия , която да разглежда подадените молби и 

декларации от нуждаещите се граждани. 

Ето защо, с оглед гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Ситово да 

вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Общински съвет - Ситово на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

- допълва чл. 8 от Наредбата за общинските жилища, приета с Решение № 32 от 
29.02.2016 г. на Общински съвет - Ситово, като добавя три нови алинеи, а именно: 

Ал. 4 Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на подадените 
молби и декларации от нуждаещите се граждани , в която се включват служители от 

общинската администрация, общински съветници , и експерти /лекари , инженери , 

архитекти и др./. 

Ал. 5 Кметът на Общината определя правилата за работа на комисията. 
Ал. 6 Комисията по ал. 4 разглежда в двумесечен срок подадените молби и 

декларации и определя степента на жилищната нужда на нуждаещите се граждани. 

ВНАСЯ: .................................... . 
/ СЕЗГИН АЛИИБРЯМ / 
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1. Причини, които налагат допълненнето 
Причините, налагащи допълн нието на Наредбата за общинските жилища е наличието 

на непълнота в реда за настаняване в жилища - общинска собственост. 

2. Цели, които се поставят с допълнението на Наредбата 
Целта, която ще се постигне е определянето на Комисия чиято задача ще бъде да 

разглежда подадените молби и декларации от нуждаещите се граждани. 

3. Финансови и други средства, необходими за допълнението на Наредбата 
За допълнението на Наредбата за общинските жилища не е необходимо разходването 

на бюджетни средства. 

4. Очакваните резултати от допълнението на Наредбата, включително 

Финансовите, ако има такива 

Създаването на ред, при разглеждането на подадените молби и декларации от 

нуждаещите се граждани. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Предлаганото допълнение на Наредбата, като подзаконов нормативен акт е свързано с 

прилагане на отделни разпоредби на Закона за общинската собственост, поради което 

съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието 

на основния нормативен акт с него. 

Забележ1са: На основание чл. 26 ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка 

с чл. 77 от АПК, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят 

становища по проектодопълването в 14-дневен срок от публикуването му на Интернет 

страницата на Община Ситово. Последните се приемат в деловодството на 
Общинската администрация или на e-inail: sitovo@inail.bg. 

КМЕТ НА ОБЩИНА: .......................... . 
/СЕЗГИН АЛИИБРЯМ/ 
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