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Вх. № .......... 

 

.............2016 г. 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

град Две могили 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от 

 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в 

Община Две могили, област Русе 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване 

под наем в общински жилища и продажбата им в Община Две могили, област Русе е приета 

с Решение № 748 по Протокол № 52 от 20.08.2010 г. на Общински съвет – Две могили. От 

тогава до настоящия момент са извършвани изменения в нормативни актове от по-висока 

степен, като например измененията и допълненията на Административнопроцесуалния 

кодекс (АПК), публикувани в ДВ бр. 27 от 25.03.2014 г., с които бе приета общата 

нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване (КАО) от 

администрациите в Република България, в това число и от общините. Съществена особеност 

при този вид административни услуги е, че администрацията не може да изисква от 

потребителя на услугата информация или доказателствени средства, за които са налице 

данни, събирани и поддържани в актуално състояние от самата нея или от други първични 

администратори на данни, независимо дали те се поддържат в електронна форма или на 

хартиен носител. Подготовката за въвеждане на КАО като цяло налага преглед на 

нормативните актове с местно значение и синхронизирането им с нормативните изисквания. 

Освен това са правени изменения и в Закона за общинската собственост. 

 



Финансови средства: За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под 
наем в общински жилища и продажбата им в Община Две могили, област Русе не е 
необходимо разходването на допълнителни финансови средства. 

Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се 

свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата. 

Анализ за съответствие с правото на Република България: Предлаганата Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в Община Две 

могили, област Русе е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

 Фактическото основание за приемане на наредбата е необходимостта 

синхронизиране на нормативната уредба с нормативните актове от по-висока степен. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 

1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, при спазване на изискванията на чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 

и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка вх. № .... от 

.........2016 г., предлагам на Общински съвет - Две могили да вземе следното. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда 

за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и 

продажбата им в Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.03.2016 г. 

Приложение: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и 

продажбата им в Община Две могили, област Русе; 

 

 

 

 

Вносител: 

 

Кмет на Община Две могили: 

 

“П”                      (Божидар Димитров Борисов) 

 

 

Изготвил: 

Десислава Цанева – юрисконсулт 

 

 

Съгласувал: 

Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили 

 

 
* Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен 

срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Две 

могили, находящо се на бул. „България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: 

dvemogili@mbox.digsys.bg. 
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