
 
 

НАРЕДБА  
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА  

 
Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и реда за:  
1. установяване на жилищни нужди на граждани;  
2. управление на общински жилища, в т.ч. настаняване под наем в такива;  
3. разпореждане с общински жилища. 
  

Глава втора  
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА НУЖДА  
Чл. 2. Право да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища имат 

български граждани и техните семейства, които отговарят кумулативно на следните 
условия:  

1. не притежават жилище или вила, годни за постоянно обитаване, идеална част от 
такива или вещно право на ползване върху такъв имот, които да задоволяват техните 
жилищни нужди, съгласно нормите по чл.8, ал. 1;  

2. не притежават жилищен или вилен поземлен имот, имоти в курортни зони и 
комплекси, както и земеделски земи до 10 км от морската брегова ивица или вещно право 
на ползване върху такъв имот;  

3. не са прехвърляли имоти по т.1 и т. 2 на други лица след 13 март 1990 г.;  
4. не притежават имущество на обща стойност по-голяма от 15 000 лева по цени, 

както следва:  
4.1. налични парични средства по влогове, акции, дивиденти – по номиналната им 

стойност;  
4.2. моторни превозни средства – по пазарната им стойност;  
4.3. земеделски земи – по пазарната им стойност;  
4.4. фабрики, работилници, магазини, складове, ателиета, машини и съоръжения със 

стопанско предназначение и за извършване на стопанска дейност, по оценка извършена от 
лицензиран експерт;  

5. брутният средномесечен доход на член от семейството, за предходните 6 месеца не 
надвишава две минимални работни заплати за страната;  

6. имат адресна регистрация - постоянен и настоящ адрес в съответното населено 
място в Община Бургас, където кандидатстват за жилище, през последните 5 години, без 
прекъсване и действително живеят на този адрес;  

7. не са се самонастанявали в общински жилища;  
8. наемното им правоотношение за общинско жилище не е прекратявано поради 

неплащане на наемната цена.  
 
 



Чл. 3. /Изм. с Решение на Общинския съвет по т. 29 от Протокол № 7 от 27. 03. 
2008г./ (1) Във ведомствените жилища могат да бъдат настанявани щатни служители с 
трудово или служебно правоотношение в общинската администрация или звена на 
общинска бюджетна издръжка, както и щатни служители с трудово или служебно 
правоотношение в юридически лица на бюджетна издръжка или техни териториални 
структури. 

(2) Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствени жилища имат 
лицата по ал. 1, когато те и членовете на семействата им нямат друго жилище или вила на 
територията на община Бургас, годно за постоянно обитаване. 

 (3) Настаняването се извършва със заповед на кмета на Община Бургас, а наемните 
договори се сключват с кмета на Общината или упълномощено то него длъжностно лице. 

 (4) Ведомствените жилища се изземват по реда на чл. 65 от Закона за общинската 
собственост.със заповед на кмета на Община Бургас при прекратяване на трудовото или 
служебното правоотношение с настанения служител. 

(5) Ръководителите на юридически лица на бюджетна издръжка или техни 
териториални структури са длъжни в три дневен срок да уведомят кмета на Община 
Бургас за прекратени трудови или служебни правоотношения с лица, настанени във 
ведомствени жилища.  

 
Чл. 4. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в резервни общински 

жилища имат български граждани при условията и по реда на чл. 45 от Закона за 
общинската собственост, когато те и членовете на семействата им не притежават годно за 
обитаване жилище или вила на територията на Община Бургас.  

(2) Настаняването на лицата по ал.1 се извършва със заповед на кмета на общината, а 
в случаите на чл. 45, ал. 2 от Закона за общинската собственост, заповедта на кмета се 
издава след решение на общинския съвет.  
 

Чл. 5. Лицата по чл. 2 представят следните документи:  
1. Молба - декларация – по образец;  
2. Удостоверение от съответната Териториална данъчна дирекция за декларираното 

имотно състояние на всички членове на семейството;  
3. Удостоверение за доходите на членовете на семейството за период от 6 месеца 

назад, като:  
3.1. Неработилите през този период представят декларация по образец;  
3.2. Получавалите социални помощи представят служебна бележка от Дирекция 

"Социално подпомагане";  
3.3. Неработилите през този период и регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” 

представят служебна бележка от съответната дирекция;  
4. Копия от документите за самоличност;  
5. Документи, удостоверяващи стойността на притежаваното имущество по чл. 2, т. 

2, т. 3 и т. 4, придружени с оценка от лицензиран оценител.  
6. Обстоятелствата по чл. 2, т. 6 , т. 7 и т. 8 се установяват от комисията по чл. 6, ал. 

1.  
 
 
 
 



Чл. 6. (1) Кметът на общината назначава комисия за установяване жилищните нужди 
на гражданите, кандидатствали за настаняване в общинско жилище под наем и 
картотекирането им. Комисията се състои от 5 члена, един от които правоспособен юрист. 
Със заповедта за назначаване на комисията кметът на общината определя и двама резервни 
членове на същата.  

(2) Комисията по ал. 1 разглежда подадените молби в 2-месечен срок, взема решение, 
с което картотекира и определя степента на жилищната нужда на подалите молби лица и 
техните семейства, по групи и подгрупи или отказва включването им в картотеката.  

(3) Комисията заседава в 5-членен състав, взема решение с обикновено мнозинство и 
го обявява по реда на Гражданския процесуален кодекс. Заинтересованите лица могат да 
обжалват решението на комисията по реда на Закона за административното производство. 

  
Чл. 7. (1) Лицата, които отговарят на условията по чл. 2, се подреждат в зависимост 

от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:  
1. незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища 

нежилищни помещения, като бараки, изби, тавански помещения или други подобни;  
2. лица, жилищата на които са възстановени на бившите им собственици по реда на 

чл. 7 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти;  
3. лица, обитаващи жилища на свободен наем;  
4. лица, обитаващи жилищна площ, под нормите по чл.8, ал.1.  
  
(2) При подреждане на лицата и техните семейства в една и съща група, предимство 

имат:  
1. картотекираните в същата група и неполучили жилище от списъка за предходната 

година;  
2. самотни родители;  
3. семейства с две и повече деца;  
4. семейства, в които един от членовете е с намалена работоспособност над 71%, 

удостоверено с експертно решение на ТЕЛК;  
5. млади семейства.  
 
Чл. 8. (1) За задоволяване на жилищните нужди се установяват следните норми:  
1. на едночленно семейство – до 25 кв.м. жилищна площ;  
2. на двучленно семейство – до 40 кв. м . жилищна площ;  
3. на тричленно семейство – до 55 кв.м. жилищна площ;  
4. на семейство с четири и повече членове – до 15 кв.м. жилищна площ в повече, за 

всеки следващ член на семейството.  
(2) Когато предоставеното жилище надвишава нормите по предходната алинея, 

наемната цена за квадратен метър жилищна площ се определя съгласно тарифа, приета с 
решение на Общинския съвет.  

(3) Картотекираните не могат да бъдат настанявани в общински жилища, чиято площ 
надвишава нормите по ал.1 с 30 и повече процента.  

 
Чл. 9. За нуждаещите се от жилища лица и техните семейства, отговарящи на 

условията по чл. 2, се съставя и поддържа картотека в отдел "Жилищна политика" при 
Община Бургас.  

 



Чл.10. (1) При промяна в декларираните данни по чл. 2, картотекираните лица са 
длъжни, в 1-месечен срок, да уведомят писмено Община Бургас - отдел "Жилищна 
политика".  

(2) Освен в случаите по ал. 1, ежегодно, в периода от 1 ноември до 30 декември на 
съответната година, картотекираните лица са длъжни да подадат декларации в Община 
Бургас – отдел “Жилищна политика”, за това, налице ли е промяна в декларираните от тях 
обстоятелства, обуславящи картотекирането им.  

(3) Картотекираните лица, неизпълнили задължението си по предходните алинеи или 
декларирали неверни данни за обстоятелствата по чл. 2, се изваждат от картотеката за срок 
от 5 години.  

(4) Изваждането от картотеката по предходната алинея се извършва въз основа на 
решение на комисията по чл. 6, ал.1, което се обявява по реда на Гражданския процесуален 
кодекс. Заинтересованите лица могат да обжалват решението на комисията по реда на 
Закона за административното производство. 

  
Глава трета  

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ  
Чл. 11. (1) Въз основа на определената към 31 декември на предходната година 

поредност по групи и подгрупи, комисията по чл. 6, ал.1 изготвя проект на годишен списък 
на лицата, които ще бъдат настанени под наем, при наличие на свободни жилища.  

(2) Проекто-списъкът по ал.1 се обявява на публично място в Община Бургас, в срок 
до 31 януари на съответната година. В 14-дневен срок, считано от датата на  

обявяването, заинтересованите лица могат да отправят възражения до кмета на 
общината.  

(3) Постъпилите възражения се разглеждат в 1-месечен срок от кмета на общината, 
който взема решение и утвърждава окончателния годишен списък на гражданите, които ще 
бъдат настанявани под наем. Решението на кмета е окончателно.  

(4) Включените в списъка за настаняване лица, отказали предложение за настаняване, 
отпадат от списъка за съответната година и не ползват предимството по чл. 7, ал. 2, т. 1, за 
следващата година.  

 
Чл. 12. (1) Настаняването в общински жилища се извършва със заповед на кмета на 

Община Бургас, която съдържа индивидуализация на: настаняваното лице и членовете на 
неговото семейство и предоставяното жилище, срока за настаняване и размера на наемната 
цена.  

(2) Заповедта по предходната алинея се връчва на настаненото лице срещу подпис и 
има действие за всички членове на семейството му. При условие, че настаненото лице не 
заеме определеното жилище в едномесечен срок от връчване на заповедта, същата се 
отменя от органа, който я е издал.  

(3) Заповедта за отмяна по предходната алинея може да се обжалва от 
заинтересованите лица по реда на Закона за административното производство.  

(4) Въз основа на настанителната заповед, кметът на общината сключва договор за 
наем с настаненото лице.  

(5) Наемните цени на квадратен метър жилищна площ се определят ежегодно от 
Общинския съвет.  

 



Чл. 13. Срокът за настаняване в общински жилища не може да бъде по-дълъг от 6 
години.  

Чл. 14. (1) Ежегодно, в периода от 1 ноември до 30 декември на съответната година, 
настанените под наем лица са длъжни да подадат декларации в Община Бургас – отдел 
“Жилищна политика”, за това, налице ли е промяна в декларираните от тях 
обстоятелствата, обуславящи настаняването им в общинско жилище.  

(2) Наемните правоотношения на неподалите декларация по ал.1 наематели и на 
подалите декларации с невярно съдържание, се прекратяват със заповед на кмета на 
Община Бургас. Лицата, чиито наемни правоотношения са прекратени, нямат право, за 
срок от 5 години, да кандидатстват за настаняване в общинско жилище.  

(3) При настъпила промяна в жилищните нужди на наемател, същият се пренастанява 
в друго свободно жилище, съобразно нормите по чл. 8, ал.1, със заповед на кмета на 
Община Бургас.  

(4) Наемателите, по тяхна молба, могат да бъдат пренастанени в друго общинско 
жилище, съобразно наличния жилищен фонд, в следните случаи:  

1. При промяна на обстоятелствата, които водят до промяна жилищната нужда, 
определена съгласно нормите за жилищно задоволяване по чл. 8, ал.1, установена със 
съответните документи.  

2. В други случаи, по взаимно съгласие на страните.  
(5) Ако наемателите при промяна на обстоятелствата не подадат молба за 

пренастаняване в 1-месечен срок от настъпването на промяната, кметът на общината може 
да издаде заповед за пренастаняване служебно. Ако в 1-месечен срок от връчване на 
заповедта за пренастаняване, наемателите не заемат определеното им ново жилище, 
заповедта за пренастаняване се отменя, а наемното правоотношение за заеманото жилище 
се прекратява.  

 
Чл. 15. При спазване на установените по чл. 8, ал.1 норми, в едно жилище могат да 

бъдат настанявани две или повече семейства, по преценка на кмета на общината.  
 
Чл. 16. Свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се 

граждани, отговарящи на условията по Глава втора, могат да се отдават под наем чрез 
търг, за срок не по-дълъг от 3 години, по реда на Глава седма от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински 
съвет - Бургас.  

 
Глава четвърта  

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА  
Чл. 17. (1) С решение на Общинския съвет се определят общински жилища, 

предназначени за продажба.  
(2) Продажната цена на жилищата, предназначени за продажба, се определя от 

Общинския съвет. Продажната цена е пазарната цена на жилището, определена въз основа 
на експертна оценка от лицензиран оценител и не може да бъде по-ниска от данъчната 
оценка на жилището.  

 



Чл. 18. Жилище може да бъде продадено на настанени в него наематели, по тяхна 
молба, след решение на Общинския съвет, при следните условия:  

1. наемателят е български гражданин;  
2. наемателят отговаря на условията за настаняване в общинско жилище, съгласно 

тази Наредба;  
3. молителят е бил наемател на общинско жилище и е живял в такова, без 

прекъсване, не по-малко от 5 години;  
4. наемателят е заплащал редовно наемната цена и е изпълнявал другите си 

задължения, произтичащи от сключения договор за наем с Община Бургас. 
  
Чл. 19. Ведомствените жилища могат да се продават на служители, които имат не по-

малко от 5 години стаж без прекъсване в общинската администрация, по пазарни цени, 
след решение на Общинския съвет.  

 
Чл. 20. Жилища, заемани от две или повече семейства, могат да се продават на едно 

от тях или в съсобственост, след изразено от тях съгласие с нотариално заверена 
декларация.  

 
Чл. 21. (1) Въз основа решението на Общинския съвет по чл. 17, кметът на общината 

издава заповед, която се връчва на лицето, по реда на Гражданския процесуален кодекс.  
(2) След плащане на цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 

посочения в заповедта срок, кметът на общината сключва договор за покупко-продажба.  
(3) Когато лицето не извърши дължимите плащания по ал. 2, в определения в 

заповедта срок, същото губи правата си по решението на Общинския съвет и заповедта на 
кмета и производството по продажбата се прекратява.  

 
Чл. 22. (1) Замяната на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти - 

собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва след решение 
на Общинския съвет, по реда на Закона за общинската собственост и на Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от 
Общински съвет – Бургас.  

(2) Въз основа решението на Общинския съвет, кметът издава заповед и сключва 
договор за замяна на имотите.  

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази наредба:  
1. "Млади семейства" са тези, в които съпрузите не са навършили 30 години към 

датата на решението на комисията по чл. 6, ал. 1.  
2. "Самотен родител" е лице, което поради вдовство, развод или несключване на 

брак, само се грижи за отглеждането на непълнолетното си дете/деца.  
3. "Жилищна площ" е сборът от площите на помещенията в жилището с основно 

предназначение - дневни, спални, детски стаи и столови (без кухни-столови), измерени по 
контура на съответните вертикални конструктивни елементи - стени и колони.  

 



4. "Жилище" е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, 
обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни 
нужди.  

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 2. Заварените наемни правоотношения продължават действието си за срок до 5 
години, считано от датата на влизане в сила на тази Наредба.  

 
§ 3. Висящите производства по управление и разпореждане с общински жилища се 

довършват по реда на тази Наредба.  
 
§ 4. /Изм. с Решение на Общинския съвет по т. 29 от Протокол № 7 от 27. 03. 2008г. 

Попр. с Решение на Общинския съвет по т. 51 от Протокол № 12 от 18. 09. 2008г./  
Граждани, ползващи общинско жилище без настанителна заповед, издадена от Кмет на 
Община Бургас и договор за наем с Община Бургас, са длъжни в едномесечен срок от 
влизане в сила на настоящата Наредба да подадат в отдел „Жилищна политика” документи 
по чл. 5. Комисията по чл. 6 извършва проверка за наличието на условията по чл. 2 /без 
това по чл.7/ и при положително становище прави предложение до Кмета на община 
Бургас за издаване на настанителна заповед за същото жилище. При отрицателно 
становище общинското жилище се изземва по реда на чл. 65 от Закона за общинската 
собственост.   

 
§ 5. (1) До 30 септември 2005 година, кметът на Община Бургас или упълномощени 

от него лица, изготвят регистър на заетия и свободен общински жилищен фонд за:  
1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установена жилищна;  
2. Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти 

са отчуждени за общински нужди;  
3. Ведомствени жилища;  
4. Резервни жилища.  
(2) В регистъра се отразяват следните данни: вид, местонахождение на имота, брой 

на стаите и пълен административен адрес, настанен наемател, брой на членовете на 
семейството му, номер и дата на заповедта за настаняване, срок на настаняването.  

(3) Регистърът се актуализира всяка година, като съответната информация по ал.2 се 
предоставя на Общинския съвет до 1 март на съответната година.  

 
Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет - Бургас, 

проведено на 31 май 2005 г., 
Изм. с Решение на Общинския съвет по т. 29 от дневния ред на  заседание 

проведено на 27. 03. 2008г. и отразено  в, Протокол № 7 от същата дата.,  
Попр. с Решение на Общинския съвет по т. 51 от заседание проведено на  18. 09. 

2008г. и отразено  в Протокол № 12 от същата дата.  
 

Председател на Общински съвет – Бургас: /п./ 
Валери Симеонов 

 
Главен секретар на Община Бургас: /п./ 



Божидар Кънчев 
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