
НН    АА    РР    ЕЕ    ДД    ББ    АА  
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, 
НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА 

 
 

ГГллаавваа  ппъъррвваа  „„ООББЩЩИИ  РРААЗЗППООРРЕЕДДББИИ””   
 

Чл.1. (Изм.-Решение № 843 от 28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) С тази на-
редба се уреждат условията и реда за установяване на жилищни нужди и за наста-
няването под наем в общински жилища, условията и реда за продажбата им, както и 
конкретните правомощия на кмета на общината, кметовете на кметства и ОбП 
„Дръстър”, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпо-
редби на действащото законодателство. 

Чл.2. (Изм.-Решение № 843 от 28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) (1) Кметът 
на общината организира, ръководи и контролира управлението на общинските жи-
лища с помощта на службата, отговаряща за общинската собственост и ОбП „Дръс-
тър”. 

(2) (Изм.-Решение № 843 от 28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) Кметовете на 
кметства подпомагат службата, отговаряща за общинската собственост и ОбП 
„Дръстър” при управлението на общинските жилища, намиращи се на територията 
техните кметства. 

Чл.3. (1) Жилищата - собственост на Община Силистра по своето пред-
назначение са: 

1. за настаняване под наем на лица с установени жилищни нужди; 
2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имо-

ти са отчуждени за общински нужди; 
3. ведомствени; 
4. резервни. 
(2) Ежегодно в срок до 31 март, с решение на Общинския съвет, по пред-

ложение на кмета на общината се приема списък, в който се определят броят, видът 
и местонахождението на жилищата в групите по ал. 1. Промени в списъка могат да 
се правят по предложение на кмета на общината, съобразно констатирана от него 
промяна на конкретните потребности в общината. 

(3) Когато жилище, предназначено за продажба бъде освободено от нае-
мащите го, същото се счита за прехвърлено в жилищата за настаняване под наем на 
лица с установени жилищни нужди.  

(4) Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни 
нужди се забранява. 

Чл.4. (1) Жилищата за отдаване под наем са новопридобити и налични 
жилища - общинска собственост, определени от Общинския съвет със списъка по 
чл. 3, ал. 2; 

(2) В жилищата за отдаване под наем:  
1. Се настаняват лица, семейства и домакинства, чиято жилищна нужда е 

установена по реда и условията на глава Втора от настоящата наредба. 
2. (Изм.-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) Се пренастаня-

ват наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надст-
рояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, както и обитаващи 
жилища, освидетелствани по реда на чл. 195÷197 от ЗУТ. 
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3. Могат да се настаняват и семействата на специалисти, привлечени от 
други населени места за работа в звена на държавна бюджетна издръжка, докато ра-
ботят в тях, ако те или членовете на семейството им не притежават годни за посто-
янно обитаване жилища в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово. Исканията за 
настаняване се подават до кмета на общината от ръководителите на съответното 
звено. 

(3) Настаняването под наем се извърша по реда и при условията на глава 
Втора от настоящата наредба.  

Чл.5. (1) В резервните жилища се настаняват под наем за срок, не по-
дълъг от две години лица, семейства и домакинства: 

1. (Изм.-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) жилищата на 
които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия 
и аварии или са застрашени от самосрутване, което обстоятелство е освидетелства-
но със заповед по реда на чл. 195 от ЗУТ;  

2. в които са налице остри социални или здравословни проблеми. 
(2) (Изм.-Решения №, № 122 от 29.01.2008 г. и 1167 от 29.04.2010 г. на 

ОбС-Силистра) Лицата по ал. 1 подават молба за настаняване до кмета на общината. 
Обстоятелствата по ал. 1 трябва да са такива, че непосредствено да заплашват жи-
вота и здравето на молителите. Същите се установяват чрез комисията по чл. 12, ал. 
1 на наредбата, свикана от член на комисията при отсъствие на председателя, която 
в случаите на: 

1. (Изм.-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) чл. 5, ал. 1, т. 
1, освен при застрашените от самосрутване, се свиква в срок от 24 часа, извършва 
оглед на място, ползва констатациите на специализирани органи и изготвя протокол 
– становище до кмета; 

2. (Изм.-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) чл. 5, ал. 1, т. 
2 се свиква в срок от 7 дни, проучва дали настъпилия проблем заплашва пряко жи-
вота и здравето на молителите, като ползва констатациите на специализирани орга-
ни, след което изготвя протокол – становище до кмета. 

(3) (Нова-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) Настаняване 
в резервни жилища се извършва при условие, че лицата и членовете на домакинст-
вата им не притежават в същото населено място годни за обитаване жилище или 
вила. При това могат да не се спазват нормите за жилищно задоволяване, определе-
ни с чл. 20 от настоящата наредба. 

Чл.6.  (Изм.-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) (1) Във ве-
домствените жилища се настаняват:  

1. семействата на специалисти, привлечени от други населени места, дока-
то работят в звена на общинска бюджетна издръжка; 

2. чужди граждани, които работят по програми в звена на общинска бю-
джетна издръжка; 

3. специалисти, привлечени за работа в небюджетни звена в населените 
места извън град Силистра за обслужване на населението, ако те или членовете на 
семейството им не притежават годни за постоянно обитаване жилища в гр. Силист-
ра, с. Айдемир и с. Калипетрово.  

(2) Исканията за настаняване се подават до кмета на общината от ръково-
дителите на съответното звено, а за служители на общинската администрация – от 
ресорния зам.-кмет, като към тях се прилагат копие от документ, удостоверяващ 
възникнало трудово (служебно) правоотношение и декларация по чл. 11, ал. 2.    
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(3) Документите по ал. 2 се разглеждат от комисията по чл. 12, ал. 1 от на-
редбата, която изготвя протокол – становище до кмета. 

Чл.7. (1) Жилищата, предназначени за продажба, могат да се продават на: 
1. лица, чиито жилища се предвиждат да бъдат отчуждени за общински 

нужди по реда на глава ТРЕТА от Закона за общинската собственост; 
2. (Изм.-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) Спестителите 

- правоимащи по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищ-
но-спестовни влогове; 

3. Наемателите, настанени в тях по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 6, ако 
имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската администрация; 

4. (Изм.-Решения №, № 1167 от 29.04.2010 г. и 1727 от 28.07.2011 г. на 
ОбС-Силистра) Други лица, след провеждане на търг по реда на глава ПЕТА от На-
редбата за общинската собственост. 

(2) (Изм.-Решения №, № 476 от 21.02.2013 г. и 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-
Силистра) Ежегодно в срока по чл. 3, ал. 2 експерти от дирекциите в общинската 
администрация проучват наличния жилищен фонд и подготвят списък на жилища-
та, които се предлагат да бъдат за продажба. В списъка могат да се включват пред-
варително жилищата: 

1. намиращи се на първи или последен етаж в сгради - етажна собственост; 
2. (Изм.-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) чиито наема-

тели са правоимащи спестители, включени в списъка по чл. 7 от Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

(3) В списъка по ал. 2 не могат да се включват: 
1. резервните жилища;  
2. жилища, в които са настанени наематели по чл. 4, ал. 2, т. 3; 
3. общински жилища в сгради, предвидени за премахване, за реконструк-

ция или освидетелстване по реда на чл. 195÷197 от ЗУТ. 
(4) Списъкът по ал. 2 се предоставя на кмета на общината, който го внася 

за разглеждане в Общинския съвет. 
(5) Въз основа на направеното предложение Общинският съвет определя 

жилищата за продажба в списъка по чл. 3, ал. 2. 
 
 

ГГллаавваа  ввттоорраа  „„УУССЛЛООВВИИЯЯ  ИИ  РРЕЕДД  ЗЗАА  УУССТТААННООВВЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ЖЖИИЛЛИИЩЩННИИ  
ННУУЖЖДДИИ  ИИ  ЗЗАА  ННААССТТААННЯЯВВААННЕЕ  ППООДД  ННААЕЕММ””   

 
РАЗДЕЛ I.  

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ 
 
 

Чл.8. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 
3, ал. 1, т. 1 от настоящата наредба имат български граждани, техните семейства 
или домакинства, които отговарят едновременно на следните условия: 

1. (Изм.-Решения №, № 122 от 29.01.2008 г., 1167 от 29.04.2010 г., 1333 от 
30.09.2010 г. и 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) не притежават годни за пос-
тоянно обитаване на територията на страната жилище, вила или 1/2 (една втора) 
идеална част от такива имоти, която е с площ, отговаряща на нуждата за жилищна 
задоволеност на кандидатстващите, определена по чл. 20 от настоящата наредба, не 
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са носители на право на ползване върху жилищен или вилен имот или реално обо-
собена част от такъв, не са извършвали отказ от учреденото, отстъпено или запазено 
в тяхна полза право на ползване, освен когато същите са освидетелствани със запо-
вед по реда на чл. 195 от ЗУТ и осъдените да освободят заеманите от тях семейни 
жилища или придобилите ги след дарение или прехвърляне срещу гледане от лица, 
които продължават да живеят в тях.  

2. не притежават идеални части от такива имоти в районите на гр. Силист-
ра, с. Айдемир и Калипетрово, не по-големи от нуждата за жилищна задоволеност 
на кандидатстващите, определена по чл. 20 от настоящата наредба, годни за посто-
янно обитаване, освен осъдените да освободят заеманите от тях семейни жилища 
или придобилите ги след дарение или прехвърляне срещу гледане от лица, които 
продължават да живеят в тях; 

3. не притежават жилищен парцел в района на гр. Силистра; жилищен или 
вилен парцел в районите на населени места от 0, 1 и 2 категория, определена по 
Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните еди-
ници в Република България; парцели в курортните зони и комплекси и във вилните 
зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица; 

4. (Изм.-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) не са прех-
върляли имоти по т. 1, 2 и 3 на други лица 5 (пет) години преди датата на кандидат-
стване, с изключение на прекратяване на съсобственост при условие, че лицето не 
придобива реално обособена част от съсобствения имот, както и при дарение, в пол-
за на държавата или общината; 

5. не притежават акции, моторни превозни средства, земеделски земи и 
машини, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1, 2 и 3, фабрики, рабо-
тилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други ос-
новни и оборотни фондове и средства на обща пазарна стойност, по-голяма от 2/3 
от пазарната цена на жилище, съответстващо на нуждите за жилищна задоволеност, 
определена с нормите по чл. 20 от настоящата наредба;  

6. (Изм.-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) една шеста от 
общия годишен доход на домакинството не може да покрие разхода за пазарната 
наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите му, съгласно нормите за жи-
лищно задоволяване, определени с чл. 20 от настоящата наредба; 

7.  (Изм.-Решения №, № 1333 от 30.09.2010 г. и 476 от 21.02.2013 г. на 
ОбС-Силистра) имат настоящ адрес в населеното място не по-малко от 3 години без 
прекъсване и живеят на посочения адрес, с изключение на: 

, единият от членовете на семейството - за сключилите брак през този пе-
риод; 

, лица, с прекъснат настоящ адрес, поради обучение по редовна учебна 
форма във висши училища, университети или институти през този период; 

, (Ново-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) лица, родени в 
Община Силистра и завършващи домове за деца и други специализирани училища 
или институции за деца, както и освободени от места за лишаване от свобода. 

8. (Изм.-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) не са се само-
настанявали в общински жилища, или наемното правоотношение за такива жилища 
не е прекратявано по: 
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- чл. 46, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, освен ако са из-
текли повече от 2 години от освобождаване на жилището и след заплащане на дъл-
жимите суми; 

- чл. 46, ал. 1, т. 3, 4 и 8 от Закона за общинската собственост. 
9. (Нова-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) нямат задъл-

жения към общината и нейните бюджетни звена и не са с постоянен или настоящ 
адрес в общинско жилище, за което има непогасени задължения. 

(2) Обстоятелствата по предходната алинея се установяват: 
1. (Изм.-Решения №, № 122 от 29.01.2008 г., 1167 от 29.04.2010 г. и 85 от 

17.12.2015 г. и Доп.-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) за т. 1, 2, 3, 
4 и 5 – с удостоверение от отдел „Местни данъци и такси” в Община Силистра и 
Службите по вписванията по настоящ и постоянен адрес и по месторождение за 
всички членове на домакинството и декларация по образец, а ако притежават иде-
ални части от жилищни имоти в районите на гр. Силистра, с. Айдемир и Калипет-
рово и копие от документа за собственост;  

2. за т. 6 – за работещите: удостоверение от работодателя за размера на го-
дишното им трудово възнаграждение за предходните 12 месеца; за безработните: 
удостоверение от Агенцията по заетостта – Бюро по труда Силистра за размера на 
получените за предходните 12 месеца обезщетения и/или удостоверение от Агенци-
ята за социално подпомагане Силистра за размера на получените помощи, а за ин-
валидите и пенсионерите: копие от последното разпореждане за размера на месеч-
ната пенсия; 

3. (Изм.-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) за т. 7 – с удос-
товерение или копие на адресна карта за настоящ адрес от служба „ГРАО” за всич-
ки пълнолетни членове на домакинството; 

4. (Изм.-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) за т. 8 – от ко-
мисията по чл.12; 

5. (Нова-Решение № 1167 от 29.04.2010 г., изм.-Решение № 843 от 
28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) за т. 8 и 9 – с удостоверения от Дирекция „Финан-
си” и ОбП „Дръстър”. 

Чл.9.  (1) Стойността на притежаваното имущество по чл. 8, ал. 1, т. 5 се 
определя, както следва: 

1. за моторни превозни средства, земеделски машини и други – по застра-
хователната им стойност; 

2. за земеделските земи (при притежавани над 20 дка на домакинство), за 
жилищни и вилни имоти (при притежавани идеални части в два и повече имота) из-
вън тези по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2 и 3 - по пазарна цена, определена от лицензиран оце-
нител; 

3. за дялово участие в търговски дружества - в размер 50 на сто от цената 
на придобиването; 

4. за фабрики и други обекти с производствено предназначение и за при-
лежащите към тях терени и съоръжения - по оценки, извършени от лицензирани 
оценители; 

5. за акции, котирани на фондовата борса - по пазарната им цена. 
(2) Оценките на притежаваното имуществото по ал. 1 се представят от 

кандидатстващите.  
 (3) В притежаваното имущество се включват и наличните парични средс-

тва, включително и тези по жилищноспестовните влогове и дивидентите. 
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Чл.10. (1) Лицата, семействата и домакинствата, които отговарят на ус-
ловията по чл. 8, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в 
групи, както следва: 

1. ползващи не по-малко от две години за жилища нежилищни помеще-
ния; 

2. живеещи въз основа на свободно договаряне без прекъсване не по-
малко от 3 (три) години; 

3. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл. 20. 
(2) Заемането на помещенията по ал. 1, т. 1 е основание за еднократно ус-

тановяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им 
обитаване от други наематели не поражда права за ново определяне на жилищната 
нужда. 

(3) При подреждане на лицата, семействата и домакинствата в една и съща 
група се дава предимство на: 

1. семейства и домакинства с две и повече деца; 
2. самотни родители на непълнолетни деца; 
3. семейства и домакинства, в които един от членовете е с призната загу-

бена работоспособност над 70 на сто; 
4. млади семейства; 
5. всички останали. 
(4) (Изм.-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) Определената 

при картотекирането група и подгрупа не се променя в течение на годината, освен 
при условията на чл. 13, ал. 1. 

Чл.11. (1) (Изм.-Решения №, № 476 от 21.02.2013 г. и 85 от 17.12.2015 г. 
на ОбС-Силистра) В службата, отговаряща за общинската собственост се поддържа 
годишна картотека на нуждаещите се от жилища лица, семейства и домакинства, 
които отговарят на условията по чл. 8. 

(2) (Изм.-Решения №, № 1167 от 29.04.2010 г., 476 от 21.02.2013 г. и 85 от 
17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) Картотекирането на нуждаещите се от жилища 
граждани се извършва ежегодно през периода от 1 февруари – 30 ноември, въз ос-
нова на молба и декларация по образец, утвърден от кмета на общината, в които се 
прилагат документите по чл. 8, ал. 2 и се посочват следните данни: 

1. трите имена, ЕГН, настоящия адрес на кандидатстващите; 
2. жилищните условия, при които живеят кандидатстващите към момента 

на представяне на молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), раз-
мера и собствеността на обитаваните помещения; 

3. извършени сделки с недвижими имоти по чл. 8, ал. 1, т. 4; 
4. притежавано имущество по чл. 8, ал. 1, т. 5; 
5. общ годишен доход на кандидатстващите за предходната година, фор-

миран от заплати, помощи и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, 
търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земе-
делски земи под аренда и др.; 

6. документи, удостоверяващи загубена работоспособност и други обсто-
ятелства по чл. 8 от настоящата наредба. 

(3) (Нова-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) Декларация-
та по ал. 2 се подписва от всички пълнолетни членове на семейството/ домакинст-
вото. Удостоверяването на подписите се извършва от упълномощен служител от 
Общинския център за информация и услуги на гражданите. 
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Чл.12. (Изм.-Решение № 843 от 28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) (1) Кме-
тът на общината назначава комисия за картотекиране на нуждаещите се, в която се 
включват служители от общинската администрация (експерти, технически специа-
листи, юристи, лекари и др.) и представители на ОбП „Дръстър”.  

(2) (Изм.-Решения №, № 476 от 21.02.2013 г. и 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-
Силистра) Комисията по ал. 1 разглежда в двумесечен срок подадените молби и де-
кларации, взема решение за включване или невключване на кандидатстващите в 
картотеката и определя степента на жилищната нужда на кандидатите по групи и 
подгрупи, съгласно чл. 10. 

(3) (Изм.-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) Решението на 
комисията за невключване на кандидатстващите в картотеката се съобщава по реда 
на ГПК и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл.13. (1) (Нова-Решение № 476 от 21.02.2013 г., изм.-Решение № 85 от 
17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) Картотекираните по предходния член съставляват 
ежегодно годишната картотека за настаняване на лица, семейства и домакинства за 
следващата календарна година. Не по-късно от 31 януари на текущата година, съ-
щата, изготвена по азбучен ред се публикува на таблото пред сградата на общинс-
ката администрация и интернет страницата на общината. 

(2) (предишна 1, Изм.-Решения №, № 476 от 21.02.2013 г. и 85 от 
17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) Картотекираните по реда на тази глава, са длъжни 
при промяна на данните по чл. 11, ал. 2, т. 1 и 2 и на условията по чл. 8 да уведомят 
в едномесечен срок писмено службата, отговаряща за общинската собственост чрез 
попълване на нова декларация.  

(3) (предишна 2, Изм.-Решения №, № 476 от 21.02.2013 г. и 85 от 
17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) Картотекираните, които започват индивидуално или 
групово жилищно строителство или са включени в жилищностроителни коопера-
ции, уведомяват писмено службата, отговаряща за общинската собственост в едно-
месечен срок от издаването на разрешението за строеж. 

Чл.14. (1) Изваждат се от картотеката: 
1. придобилите имоти по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2 и 3; 
2. включените в строителството по чл. 13, ал. 2; 
3. картотекираните, за които служебно се установи, че не са уведомили за 

промяна на настоящия си адрес или не живеят на последния деклариран от тях ад-
рес; 

4. (Изм.-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) картотекира-
ните, за които служебно се установи, че са се самонастанили в общински жилища; 

5. (Изм.-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) настанените в 
общинско жилище по чл. 4, ал. 2, т. 1. 

(2) (Изм.-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) Картотекира-
ните, несъобщили в срока по ал. 1 на предходния член промените на настоящия си 
адрес или самонастанили се в общински жилища, се изваждат от картотеката за 
срок от 3 години. 

(3) (Изм.-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) Изваждането 
от картотеката се извършва с решение на комисията по чл. 12, освен в случаите на 
чл. 14, ал. 1, т. 5. Решението на комисията за изваждането по чл. 14, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 
4 се съобщава по реда на ГПК и може да се обжалва по реда на Административноп-
роцесуалния кодекс. 
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Чл.15. Документите, подадени при кандидатстване за настаняване под 
наем в общинско жилище, се съхраняват в общинската картотека 5 години след из-
важдането им от картотеката. 

РАЗДЕЛ II.  
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ 

 
Чл.16. (Отм.-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра, считано 

от 01.01.2014 г.). 
Чл.17. (Ново-Решение № 476 от 21.02.2013 г., отм. -Решение № 85 от 

17.12.2015 г. на ОбС-Силистра)  
(1) (Изм.-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) Настанява-

нето се извършва със заповед на кмета на общината. В нея се посочват вида и мес-
тонахождението на жилището, трите имена и ЕГН на титуляра и на членовете на 
семейството или домакинството му, срока и мотивите за настаняване. В едно жи-
лище се настанява само едно домакинство. Срокът за настаняване е 3 (три) години, 
освен в случаите по чл. 4, ал. 2, т. 3; чл. 5; чл. 6 и чл. 17, ал. 3 от настоящата наред-
ба. 

(2) (Изм.-Решение № 843 от 28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) Заповедта се 
издава за свободни от наематели, годни за постоянно обитаване жилища, за които 
ОбП „Дръстър” писмено е уведомил службата, отговаряща за общинската собстве-
ност, новопридобити по сделки, както и новопостроени, за които е издадено писме-
но разрешение за ползване по установения ред. Уведомлението е по образец – При-
ложение № 1 на настоящата наредба.  

(3) (Нова-Решение № 1167 от 29.04.2010 г., изм.-Решение № 1727 от 
28.07.2011 г., отм.-Решение № 476 от 21.02.2013 г., Предишна 3 и 4, изм.-Решения 
№, № 1167 от 29.04.2010 г. и 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) Заповедта има 
действие за всички, вписани в нея и се връчва по реда на Гражданския процесуален 
кодекс на титуляра. Същата влиза в сила от деня на връчването й. Настанените лица 
по ал. 1 нямат право да допускат или преотстъпват за живеене и обитаване в об-
щинското жилище, в което са настанени, други лица, освен посочените в заповедта 
за настаняване. 

(4) (Предишна 4 и 5, изм.-Решения №, № 1167 от 29.04.2010 г., 1727 от 
28.07.2011 г., 476 от 21.02.2013 г. и 843 от 28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) Влезлите 
в сила заповеди се изпълняват от ОбП „Дръстър”, което сключва писмен договор с 
наемателя, при цена, определена по раздел I „Определяне на наемните цени” на гла-
ва Четвърта на настоящата наредба и следните основания за прекратяване на наем-
ните правоотношения, освен посочените в чл. 46, ал. 1, т. 1-8 от Закона за общинс-
ката собственост: 

1. (Нова-Решение № 1727 от 28.07.2011 г. на ОбС-Силистра, изм.-Решение 
№ 843 от 28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) отсъствие на всички настанени от жили-
щето повече от 3 (три) месеца в една календарна година, установено с констативен 
протокол от служители в ОбП „Дръстър”, с участието на двама свидетели; 

2. (Нова-Решение № 1727 от 28.07.2011 г. на ОбС-Силистра) при отказ на 
наемателя да заеме определеното му за пренастаняване жилище, съгласно чл. 19, ал. 
3 от Наредбата; 

3. (Нова-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) при неподава-
не в срок на годишната декларация, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата;  



  8 

4. (Предишна 3, нова-Решение № 1727 от 28.07.2011 г., изм.-Решение № 
476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) при неизпълнение на други задължения, пое-
ти с договора.  

(5) (Предишна 5 и 6, изм.-Решения №, № 1167 от 29.04.2010 г., 476 от 
21.02.2013 г. и 843 от 28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) Ако настаненото лице в едно-
месечен срок от влизането в сила на заповедта не заеме жилището, което отговаря 
на нормите за жилищно задоволяване по чл. 20, се счита, че се е отказало от наста-
няване в него и се изважда от годишната картотека, а ОбП „Дръстър” уведомява пи-
смено кмета на общината, който отменя настанителната заповед и уведомява лицата 
за изваждането им от картотеката.  

(6) (Нова- Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) Договори за 
наем, сключени за срок по-кратък от 10 години и чийто срок не е изтекъл, могат да 
бъдат продължавани за срок до 10 години ако наемателят отговаря на условията и 
реда за настаняване под наем и на следните други условия:  

1. подал е искане за продължаване на гише „Устройство на територията и 
общинска собственост” в Общинския център за информация и услуги на граждани-
те не по-късно от 3 (три) месеца преди изтичане на договора; 

2. наемната цена, консумативи, такси и други плащания са издължавани 
редовно и към датата на подаване на искането няма задължения към Общината и 
нейните бюджетни звена (за всички пълнолетни членове);  

3. грижил се е за имота добросъвестно. 
(7) (Предишна 6 и 7, изм.-Решения №, № 1167 от 29.04.2010 г., 476 от 

21.02.2013 г. и 843 от 28.11.2013 г. ОбС-Силистра) Искането по предходната алинея 
се разглежда от комисията по чл. 12, за което кмета на общината издава заповед за 
продължаване срока на настаняване, въз основа на която директора на ОбП „Дръс-
тър” сключва допълнително споразумение към договора за наем. 

Срокът на продължения договор може да бъде по-голям от 3 (три) години, 
ако наемателят е извършил за своя сметка трайни подобрения в наетия имот, които 
са приети от комисия от технически специалисти на общината. 

(8) (Нова-Решение № 1333 от 30.09.2010 г., изм.-Решения №, № 476 от 
21.02.2013 г. и 843 от 28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) Общинските жилища, вклю-
чени в списъка по чл. 3, ал. 2 за съответната година, за които няма сключени дого-
вори за наем и се държат без правно основание, се изземват по реда на чл. 65 от За-
кона за общинската собственост. 

Предложенията за издаване на заповед се правят до комисията по чл. 12 от 
Наредбата от ОбП „Дръстър” периодично, но не по-малко от два пъти годишно, на 
база на констативни протоколи, съставени при извършване на проверки на място 
със съдействието на полицията. При подадени в срок до 1 месец от констатацията 
молби от заварените при извършените проверки в жилищата обитатели, комисията 
може да картотекира онези от тях, които отговарят на условията на чл. 8, ал. 1, т. т. 
1÷6 и 9 от Наредба, а кметът да издаде настанителна заповед по чл. 17, ал. 1, ако 
обитават жилища в кв. „Каро” на с. Калипетрово. 

(9) (Нова-Решение № 476 от 21.02.2013 г., изм.-Решение № 843 от 
28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) При изтичане на максималния 10 (десет) годишен 
срок за настаняване, лицата могат да подадат искане за сключване на нов договор 
при условията на чл. 17, ал. 7. 



  0/ 

Исканията се разглеждат от комисията по чл. 12, за което кмета на общи-
ната издава нова настанителна заповед, въз основа на която директора на  ОбП 
„Дръстър” сключва нов договор за наем.  

(10) (Нова-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) В едномесе-
чен срок от изтичане на срока на настаняването, ако не е освободено, жилището се 
изземва по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост или по преценка на 
комисията по чл. 12 се разрешава продължаване на наемното правоотношение сре-
щу заплащане на пазарна наемна цена, определена по реда на чл. 33, ако за това има 
подадено искане от лицата, заемащи жилището. 

(11) (Предишна 9, 8 и 7, Изм.-Решения №, № 122 от 29.01.2008 г., 1333 от 
30.09.2010 г., 476 от 21.02.2013 г. и 843 от 28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) При из-
земване на общинско жилище при отсъствие на наемателите (обитателите) му, ко-
мисията по чл. 65 от Закона за общинската собственост изготвя протокол – опис на 
завареното в него имущество. Имуществото се съхранява в общински помещения, 
предоставени за целта на ОбП „Дръстър” до: 

1. (Изм.-Решения №, № 1167 от 29.04.2010 г. и 843 от 28.11.2013 г. на 
ОбС-Силистра) поискване от собствениците не по-късно от 1 (една) години от дата-
та на изземването, като същото им се предава след заплащане на задълженията към  
ОбП „Дръстър” и разходите по транспортиране; 

2. бракуване или продажба по реда на Закона за общинската собственост, 
след изтичане на срока по предходната точка. От набраните средства от продажба 
се покриват разходите по транспортиране и продажба.   

Чл.18. Наемателите на общински жилища могат да заменят помежду си 
жилищата, в които са настанени. Замяната се осъществява със заповед на кмета на 
общината въз основа на молби, подадени от заинтересованите страни, ако заменя-
ните жилища отговарят на жилищните нужди на наемателите.    

Чл.19. (1) (Доп.-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) Нае-
мателите на общински жилища представят ежегодно през месеците декември и яну-
ари декларации за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, чл. 10 и 11. 

(2) При промяна на жилищната нужда, определена съгласно нормите за 
жилищно задоволяване по чл. 20, на настанените може да се предостави под наем 
друго жилище съобразно наличния жилищен фонд. 

(3) Когато поради намаляване броя на членовете на настанените, същите 
не покриват нормите за настаняване по чл. 20, в едномесечен срок, а в случай на 
смърт - в тримесечен срок, наемателите подават молба за пренастаняване в друго 
общинско жилище, съобразно нормите. Ако наемателите не направят искане в по-
сочените срокове, кметът на общината може да издаде настанителна заповед слу-
жебно. Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта наемателите не заемат оп-
ределеното им жилище, заповедта се отменя, а наемното правоотношение за заема-
ното жилище се прекратява. 

(4) (Нова-Решение № 1333 от 30.09.2010 г., изм.-Решение № 843 от 
28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) Наемателите са длъжни да уведомят писмено ОбП 
„Дръстър”, когато поради работа в друго населено място всички настанени отсъст-
ват от жилището за повече от 1 (един) месец, но не повече от 3 (три) месеца в една 
календарна година. В останалите случаи се счита, че необходимостта от ползването 
му е отпаднала, то се ползва не по предназначение и наемните правоотношения се 
прекратяват. 

Чл.20. (1) Установяват се следните норми за жилищно задоволяване: 
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1. (Изм.-Решение № 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) на едночленно 
семейство - до 15 кв. м жилищна площ; 

2. (Изм.-Решение № 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) на двучленно 
семейство или домакинство - до 20 кв. м жилищна площ; 

3. (Изм.-Решение № 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) на тричленно 
семейство или домакинство - до 35 кв. м жилищна площ; 

4. (Изм.-Решение № 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) на четиричлен-
но семейство или домакинство - до 65 кв. м жилищна площ; 

5. на семейство или домакинство с 5 и повече членове - до 15 кв. м жи-
лищна площ в повече за следващите членове. 

(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и 
детето, което ще се роди. 

(3) За задоволяване на специфични нужди може да се предостави допъл-
нителна жилищна площ (стая) до 15 кв. м: 

1. на хабилитирани научни работници, които не притежават помещения 
или ателиета за упражняване на научна и творческа дейност; 

2. когато член от семейството страда от болест, която налага изолация, съ-
гласно списъка на болестите, утвърден от министъра на здравеопазването, или се 
нуждае от помощта на друго лице.  

(4) (Нова-Решение № 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) Когато се пре-
доставя жилище надвишаващо нормите за жилищно задоволяване по предходните 
алинеи, за жилищната площ над тези норми наемната цена се заплаща в двоен раз-
мер. 

Чл.21. (Изм.-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) Преди 
издаване на настанителната заповед гражданите подават нова декларация и доку-
ментите към нея за обстоятелствата по чл. 8, 10 и 11. Настъпилите промени се взе-
мат предвид при настаняването. 
 

Глава трета „РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩНИ ИМОТИ”  
 

Чл.22. (1) Разпореждането с жилищни имоти се извършва чрез: 
1. Продажба; 
2. Замяна; 
3. Доброволна делба; 
Чл.23. (1) Разпореждането с жилищни имоти, извън включените в група-

та за продажба по чл. 3, ал. 2 от настоящата наредба, се извършва с решение на Об-
щинския съвет по предложение на кмета на общината. 

(2) (Изм.-Решения №, № 583 от 14.04.2005 г., 508 от 10.10.2008 г. и № 1727 
от 28.07.2011 г. на ОбС-Силистра) Проектите на предложенията по ал. 1 се подгот-
вят с помощта на комисията по чл. 64 от Наредбата за общинската собственост и 
следва да съдържат данни за: 

1. Местонахождение, описание, предназначение, фактическо състояние и 
актуална оценка на имота; 

2. Причини, които налагат разпореждането с него; 
3. Начина на разпореждане и реда за определяне на преобретателите; 
4. Срок, начин на плащане и др.; 
5. Предложение за включване на имота в списъка на жилищата за продаж-

ба. 
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Чл.24. Изпълнението на решението на Общинския съвет за разпореждане 
с жилищни имоти се възлага на кмета на общината. 

Чл.25. (1) Общинските жилища, включени в групата за продажба по чл. 
3, ал. 2 от настоящата наредба, могат да бъдат продавани на лица, отговарящи на 
следните условия:  

1. (Изм.-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) Да са българс-
ки граждани и да са настанени в тях по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2 от настоящата 
наредба и към датата на кандидатстване да отговарят на условията за картотекира-
не; 

2. (Изм.-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) да не притежа-
ват жилищни имоти или части от тях, по-големи от нуждата за жилищна задоволе-
ност на кандидатстващите, определена по чл. 20 от настоящата наредба, годни за 
постоянно обитаване, придобити след дарение или прехвърляне срещу гледане от 
лица, които продължават да живеят в тях; 

3. Наетото от тях жилище да отговаря на изискванията на чл. 20 от насто-
ящата наредба; 

4. (Изм.-Решение № 1094 от 29.09.2006 г. на ОбС-Силистра) Да са наема-
тели на общинско жилище на основание на настанителна заповед не по-малко от 3 
(три) години без прекъсване за град Силистра и 1 (една) година за с. Айдемир и Ка-
липетрово; 

5. Да обитават общинско жилище, предназначено за продажба, съгласно 
чл. 3, ал. 2; 

6. Да нямат задължения към общината и към нейни бюджетни звена. 
(2) (Нова-Решение № 1094 от 29.09.2006 г. на ОбС-Силистра) Общинските 

жилища, включени в групата за продажба по чл. 3, ал. 2 от настоящата наредба, се 
продават на търг, ако в тях няма настанени наематели на основание настанителна 
заповед повече от 1 (една) година, т. к. са негодни за постоянно обитаване или са 
освидетелствани за събаряне. Процедурата за провеждане на търг започва със запо-
вед на кмета на общината. 

(3) (Предишна ал. 2, Изм.-Решение № 1094 от 29.09.2006 г. на ОбС-
Силистра) Наематели на общински жилища, които са правоимащи по ЗУЖВГМ-
ЖСВ, включени в окончателния списък по чл. 7 от същия закон, могат да закупят 
жилището, в което са настанени, без да отговарят на условията по т. 2 и 3 на ал. 1; 

(4) (Предишна ал. 3, Изм.-Решение № 1094 от 29.09.2006 г. на ОбС-
Силистра) Не могат да бъдат купувачи, дори на публична продан, нито пряко, нито 
чрез подставено лице лицата, които по закон или по назначение от властта управля-
ват или пазят общинските жилища – относно същите тия жилища, както и длъжнос-
тните лица относно жилищата, които по служба им е възложено да продават. 

Чл.26. (1) (Изм.-Решения №, № 1167 от 29.04.2010 г. и 85 от 17.12.2015 г. 
на ОбС-Силистра) Продажбата на общински жилища по чл. 25 се извършва по пис-
мена молба на наемателите до кмета на общината чрез службата, отговаряща за об-
щинската собственост. Към молбата се прилагат настанителна заповед, декларация 
по чл. 11, ал. 2 и документите към нея, документи за платен наем, консумативи и 
такси за имота, удостоверения за липса на задължения към общината и нейните бю-
джетни звена към датата на подаване на молбата, документ за внесен депозит в раз-
мер на 100 (сто) лева, който се счита за гаранция за сключване на договор. 

(2) (Изм.-Решения №, № 476 от 21.02.2013 г. и 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-
Силистра) Службата, отговаряща за общинската собственост проучва дали са нали-
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це условията по чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 и възлага на независим лицензиран оце-
нител изготвянето на пазарна оценка на жилището.  

(3) (Изм.-Решение № 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) След извърш-
ване на оценката, службата, отговаряща за общинската собственост изготвя моти-
вирано предложение за продажба, което се предоставя на кмета на общината. 

(4) Въз основа на предложението, кметът на общината издава заповед, в 
която се посочва: вида и адреса на жилището, купувача, цената и другите дължими 
плащания, в т. ч. и 2 % режийни разноски върху продажната цена, както и начина и 
срока на плащане, който не може да бъде по-дълъг от 1 (един) месец от датата на 
връчване на заповедта. 

(5) (Изм.-Решение № 1094 от 29.09.2006 г. на ОбС-Силистра) Заповедта се 
връчва на купувача срещу подпис. Връчването може да става и по пощата с препо-
ръчано писмо с обратна разписка, ако до 1 (един) месец от издаването й, същият не 
се яви. 

(6) Ако в посочения в заповедта срок за плащане, купувачът не преведе 
дължимите суми, се счита, че се е отказал от закупуване и преписката се прекратява 
със заповед на кмета на общината, с която се отменя и предходната заповед. 

(7) (Изм.-Решение № 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) След като ку-
пувачът извърши плащането на цената и другите дължими плащания в срока, посо-
чен в заповедта, службата, отговаряща за общинската собственост изготвя договор 
за продажба в три екземпляра. 

(8) Договорът се подписва от кмета на общината и от купувача. Продажба-
та се счита за извършена от датата на плащане на имота. 

(9) (Изм.-Решение № 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) Договорът за 
продажба се вписва в Службата по вписванията при Агенция по вписванията -
Силистра от службата, отговаряща за общинската собственост, след което жилище-
то се отписва от актовите книги за общинска собственост. 

Чл.27. (1) (Изм.-Решение № 1727 от 28.07.2011 г. на ОбС-Силистра) 
Продажбата на жилища по чл. 7, ал. 1, т. 1 от наредбата се извършва от кмета на 
общината след решение на Общинския съвет,  а по чл. 7, ал. 1, т. 4 - след решение 
на Общинския съвет и провеждане на търг по реда на глава ПЕТА от Наредбата за 
общинската собственост.  

(2) (Изм.-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра))  Продажната 
цена или началната тръжна цена се определят от независим лицензиран оценител. 

(3) Продажбите се извършват по реда и при условията на чл. 26, ал. 5 до 9. 
Чл.28. Лицата, закупили общински жилища по чл. 25, ал. 1, т. 1 нямат 

право да ги прехвърлят на трети лица в срок от 5 (пет) години от сключване на до-
говора за продажба. Това изискване се включва в договора за продажба.  
 

Глава четвърта „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНИ 
ЦЕНИ И ЦЕНИ НА ДАРЕНИЕ В КВ. „КАРО”  

 
РАЗДЕЛ I.  

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ 
 

Чл.29. (1) (Изм.-Решение № 837 от 31.01.2006 г. на ОбС-Силистра) Базис-
ната наемна месечна цена за един квадратен метър полезна площ на жилищата е в 
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размер на 0,75 лв. (нула цяло и седемдесет и пет стотни лева) и се отнася за жилище 
със следните показатели: 

1. Местонахождение на жилището - зона I на гр. Силистра; 
2. Конструкция на сградата - панелна; 
3. Разположение на жилището във височина - първи етаж; 
4. Изложение - преобладаващ изток или югозапад за жилищните (без сер-

визните) помещения; 
5. Благоустройствено съоръжаване - с водопровод, канализация и елект-

рификация. 
(2) (Изм.-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) Базисната це-

на по ал. 1 се актуализира ежегодно от 1 февруари с отчетения от Националния ста-
тистически институт общ индекс на потребителските цени за предходната година. 

(3) (Предишна ал. 2-Решение № 122 от 29.01.2008 г. на ОбС-Силистра) Ба-
зисната цена по ал. 1 се коригира (намалява или увеличава) до размери, посочени за 
конкретните показатели, съгласно Приложение № 2 на настоящата наредба. 

(4) (Предишна ал. 3-Решение № 122 от 29.01.2008 г., изм.-Решение № 1727 
от 28.07.2011 г. на ОбС-Силистра) Сборът от площите на ползваните едновременно 
мазета, бараки или други постройки за складови нужди за жилищно задоволяване 
на едно семейство се определя на 25 квадратни метра. Разликата за всеки квадратен 
метър над тази норма се заплаща по Тарифата – приложение № 1 на Наредбата за 
общинската собственост. 

(5) (Предишна ал. 4, изм.-Решения №, № 122 от 29.01.2008 г. и 1727 от 
28.07.2011 г. на ОбС-Силистра) Зоните на местонахождение на жилищата се опре-
делят по чл. 28 на Наредбата за общинската собственост.  

Чл.30. (Изм.-Решение № 837 от 31.01.2006 г. на ОбС-Силистра) Базисна-
та наемна месечна цена за един квадратен метър дворна площ, е в размер на:  

1. 0,15 лв. (нула цяло и петнадесет стотни лева) за дворна площ до 70 (се-
демдесет) квадратни метра; 

2. 0,075 лв. (нула цяло и седемдесет и пет хилядни лева) за разликата на 
дворната площ над 70 (седемдесет) квадратни метра. 

Чл.31. (1) (Изм.-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) Ко-
гато наетата жилищна площ от едно домакинство е над нормите за жилищно задо-
воляване по чл. 20 от настоящата наредба, разликата за всеки квадратен метър над 
тази норма се заплаща в двоен размер по установената наемна цена за квадратен ме-
тър полезна площ, освен ако наемателят не е подал молба за пренастаняване, която 
не е удовлетворена поради липса на възможност.  

Когато при наематели, които са на възраст над 65 години, както и при ли-
ца, освидетелствани от ТЕЛК с призната загубена работоспособност над 70 на сто, е 
настъпило намаляване на броя на членовете на техните семейства/ домакинства, при 
определяне на наемната цена се счита, че същите отговарят на нормите за жилищно 
задоволяване. 

(2) Месечната наемна цена за дворна площ, ползвана общо от две или по-
вече домакинства, се заплаща пропорционално на броя на членовете им. 

(3) При ползване на нежилищни помещения за жилищни нужди се прила-
гат цените за жилища. 

(4) Когато под жилищата има гаражи, магазини, работилници или складо-
ви помещения, разположени над нивото на прилежащия терен на 2.40 и повече мет-
ра, приема се, че жилището е на втория етаж. 
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Чл.32. (Изм.-Решение № 1727 от 28.07.2011 г. на ОбС-Силистра) Когато 
помещения, бараки, гаражи, терени и други подобни площи, разположени в общин-
ските жилищни имоти се използват за стопански, административни и други подоб-
ни дейности наемната цена се определя, съгласно Тарифата - Приложение № 1 към 
Наредбата за общинската собственост. 

Чл.33. (Изм.-Решения №, № 1167 от 29.04.2010 г. и 85 от 17.12.2015 г. на 
ОбС-Силистра) (1) Наематели, чиито наемни правоотношения са прекратени по ре-
да на чл. 46, ал. 1, т. 1-6, 8-9 от Закона за общинската собственост, до фактическото 
изземване/ освобождаване на жилищните имоти заплащат наемна цена в трикратен 
размер по установената наемна цена за квадратен метър полезна площ в чл. 29, ал. 
1. 

(2) (Нова-Решение № 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) При прекратя-
ване на наемни правоотношения по реда на чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинска-
та собственост до фактическото освобождаване на жилищните имоти заплащат на-
емна цена в трикратен размер по установената наемна цена за квадратен метър по-
лезна площ в чл. 29, ал. 1 от датата на отпадане на условията за настаняване, но не 
за повече от 3 (три) месеца. 

(3) (Нова-Решение № 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) При прекратя-
ване на наемни правоотношения поради смърт по реда на чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона 
за общинската собственост до фактическото освобождаване на жилищните имоти от 
наследниците, същите заплащат наемна цена в трикратен размер по установената 
наемна цена за квадратен метър полезна площ в чл. 29, ал. 1 от датата на отпадане 
на условията за настаняване, но не за повече от 3 (три) месеца.  

Чл.34. (1) Когато наемател на общинско жилище или член на неговото 
домакинство, включен в настанителната заповед за съответното жилище е освиде-
телстван от ТЕЛК с призната загубена работоспособност над 70 на сто, за периода 
на валидност на експертното решение наемната месечна цена, определена по чл. 29 
и следващите се намалява с: 

1. (Изм.-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) 1/4 (една чет-
върт), ако освидетелстваното лице е 1 (едно); 

2. 1/2(една втора), ако освидетелстваните лица са повече от 1(едно). 
(2) (Изм.-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) Когато нае-

мател на общинско жилище или член на неговото домакинство, придобие право на 
месечна социална помощ по смисъла на ППЗСП, за периода на регистрацията му в 
Агенцията за социално подпомагане наемната месечна цена, определена по чл. 29 и 
следващите се намалява с 1/4 (една четвърт) след представяне на съответно удосто-
верение от Агенцията за социално подпомагане. 

(3) Когато наемател на общинско жилище или член на неговото домакинс-
тво отговаря едновременно на условията по ал. 1 и 2, наемната месечна цена се оп-
ределя по по-благоприятната от тях. 
 

РАЗДЕЛ II.  
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ ДАРЕНИЕ В КВ.”КАРО”  

 
Чл.36. (1) (Изм.-Решение №, № 1128 от 09.11.2006 г., 122 от 29.01.2008 г. 

и 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) Цените на жилищата, предназначени за да-
рение, се определят като произведение на базисната цена, определена по чл. 37 и сл. 
и корекционни коефициенти, определени по Приложение № 3 на настоящата наред-
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ба, които се променят пропорционално на натрупания общия индекс на потребител-
ските цени, обявен от Националния статистически институт към момента на опре-
деляне на цената. 

(2) (Изм.-Решение № 1094 от 29.09.2006 г. на ОбС-Силистра) Когато цена-
та на жилище, определена по ал. 1 е различна от данъчната му оценка, сделката се 
реализира по по-голямата от тях, освен за жилищата в кв. „Каро” на с. Калипетрово. 

Чл.37. (1) (Нова-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) Ба-
зисните цени на терените, включени в строителните граници на населените места, 
се определят за един квадратен метър съобразно категорията на населеното място и 
зоната, в която попадат, както следва: 

1. населени места от II категория: 
1.1. първа зона   – 8,00 лв. 
1.2. втора зона   – 7,00 лв. 
1.3. трета зона   – 5,50 лв. 
1.4. четвърта зона   – 4,50 лв.; 
2. населени места от III категория: 
2.1. първа зона   – 6,00 лв. 
2.2. втора зона   – 4,00 лв. 
2.3. трета зона   – 3,00 лв.; 
3. населени места от IV и V категория: 
3.1. първа зона   – 2,50 лв. 
3.2. втора зона   – 2,00 лв.; 
4. населени места от VI, VII и VIII категория: 
4.1. VI категория   – 1,50 лв. 
4.2. VII категория   – 1,20 лв. 
4.3. VIII категория   – 1,00 лв. 
(2) Категорията на населеното място се определя с Единния класификатор 

на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) в Ре-
публика България, а границите на зоните - със заповед на кмета на общината. 

Чл.38. (1) (Нова-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) Ба-
зисните цени на терените по чл. 37 се коригират с коефициенти, стойностите на ко-
ито се определят по следния начин: 

1. коефициент за инженерната инфраструктура – Кк1: 
1.1. при наличие и добро състояние на елементите на инженерната инф-

раструктура в близост до терена – от 0,00 до +0,15; 
1.2. при отдалеченост на мрежите на инженерната инфраструктура – от 

0,00 до -0,20; 
2. коефициент за транспортна достъпност – Кк2: 
2.1. до 500 л. м. от спирка на масов обществен пътнически транспорт с че-

стота на движение не по-голяма от 60 мин. в едната посока – от 0,00 до +0,20; 
2.2. над 500 л. м. от спирка на масов обществен пътнически транспорт с 

честота на движение в едната посока над 60 мин. – от 0,00 до -0,30. 
(2) Корекционните коефициенти по ал. 1 се определят за всеки конкретен 

случай от комисия, назначена от кмета на общината. 
(3) Коригираната базисна цена на терена (Цт кор) се определя, като се взе-

мат предвид конкретните стойности на корекционните коефициенти от ал. 1 по 
следната формула: 

Цт кор = Цтб (1 + Кк1 + Кк2), където Цтб е базисната цена на терена. 
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Чл.39. (1) (Нова-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) Це-
ната на правото на строеж върху общински терен се определя по цената на терена за 
един квадратен метър, определена съгласно чл. 38, ал. 3 по следната формула: 

                                            F 
Цпс = 0,25 х Цт кор (1 + -----), където: 
                                            2S  
Цпс е цената на правото на строеж; 
Цт кор - цената на терена по чл. 38, ал. 3; 
F - разгънатата застроена (бруто) площ на сградата, определена по одобре-

ния проект на сградата; 
S - площта на урегулиран поземлен имот или на терена, върху която е зас-

троена сградата при комплексно застрояване в жилищните зони. 
(2) Ако цената на правото на строеж, определена съгласно ал. 1, е по-

висока от цената на терена, определена по реда на чл. 38, ал. 3, цената на правото на 
строеж се приема за равна на цената на терена. 

Чл.40. (Нов-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) Разгъна-
тата застроена (бруто) площ на жилищните сгради се определя в съответствие с На-
редба № 5 на Министерството на териториалното развитие и строителството от 
1995 г. за правила и норми по териториално и селищно устройство и с БДС 163-86. 

Чл.41. (Нов-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) (1) Жи-
лищните сгради и жилищата в тях се оценяват на квадратен метър застроена (бруто) 
площ със съответното овехтяване, както следва: 

1.(Изм.-Решение № 1243 от 22.03.2007 г. на ОбС-Силистра) паянтови сгра-
ди - 9,00 лв. с овехтяване 1 на сто годишно; 

2.(Изм.-Решение № 1243 от 22.03.2007 г. на ОбС-Силистра) полумасивни 
сгради - 16,00 лв. с овехтяване 0,8 на сто годишно; 

3. масивни сгради: 
3.1. (Изм.-Решение № 1243 от 22.03.2007 г. на ОбС-Силистра) сгради от 

готови сглобяеми етернитови и други плоскости (бунгала) - 22,00 лв. с овехтяване 
0,7 на сто годишно; 

3.2. (Изм.-Решение № 1243 от 22.03.2007 г. на ОбС-Силистра) с дървен 
гредоред на подовите конструкции - 23,00 лв. с овехтяване 0,7 на сто годишно; 

3.3. (Изм.-Решение № 1243 от 22.03.2007 г. на ОбС-Силистра) с железен 
гредоред, стоманени греди или ферми на подовите конструкции - 25,00 лв. с овехтя-
ване 0,6 на сто годишно; 

3.4. (Изм.-Решение № 1243 от 22.03.2007 г. на ОбС-Силистра) с частични 
стоманобетонни елементи: стоманобетонни полета (части), единични стоманобе-
тонни колони и греди, пояси, щурцове и др. - 27,00 лв. с овехтяване 0,6 на сто го-
дишно; 

3.5. (Изм.-Решение № 1243 от 22.03.2007 г. на ОбС-Силистра) сгради с 
носещи стени и изцяло монолитни или сглобяеми стоманобетонни подови конст-
рукции без противоземетръсни шайби и колони - 29,50 лв. с овехтяване 0,5 на сто 
годишно; 

4. (Изм.-Решение № 1243 от 22.03.2007 г. на ОбС-Силистра) сгради, стро-
ени по системата на едропанелно строителство - 33,00 лв. с овехтяване 0,5 на сто 
годишно; 

5. (Изм.-Решение № 1243 от 22.03.2007 г. на ОбС-Силистра) сгради, стро-
ени по системите с монолитни или сглобяеми скелети и рамкови стоманобетонни 
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конструкции, пакетоповдигани плочи, скелетно-безгредови конструкции, едропло-
щен и пълзящ кофраж (всички разновидности), с противоземетръсни шайби и коло-
ни - 45,00 лв. с овехтяване 0,5 на сто годишно. 

(2) По цените на ал. 1 се оценяват и самостоятелни обекти в жилищните 
имоти - гаражи, летни кухни и други подобни с обслужващо предназначение извън 
жилищните сгради. 

(3) Когато части или етажи от една сграда са построени с различни конст-
рукции, отделните етажи или части от сградата се оценяват съобразно тяхната конс-
трукция. 

(4) Застроената (бруто) площ за помещение и за жилищен етаж се опреде-
ля в съответствие с Наредба № 5 на Министерството на териториалното развитие и 
строителството от 1995 г. за правила и норми по териториално и селищно устройст-
во и с БДС 163-86. 

Чл.42.  (Нова-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) (1) Це-
ните по чл. 41 включват: 

1. разходите за изграждане на жилищните сгради в груб строеж, нулев ци-
къл, бетон и стоманобетон (готови панели и други бетонни елементи), кофраж, ар-
матура, зидарии, гредоред и покривна конструкция; 

2. разходите за довършителни работи: подови настилки, вътрешни мазил-
ки или обикновени тапети (когато няма вътрешна мазилка) и боядисване, външна 
обикновена и варо-циментна пръскана мазилка, дограма и остъкляване; железарски 
работи, включително по парапети, балкони, стълбища и др.; тенекеджийски работи; 
вентилационни, гръмоотводни, домофонни, телефонни и звънчеви инсталации; съо-
ръжения в помещенията на Гражданската отбрана (мивки, клозети, резервоари за 
вода и др.); противорадиационни укрития и съоръженията към тях; пощенски кутии, 
железни изтривалки пред входовете, различни видове изолации по покривите на 
сгради с плосък покрив; 

3. разходите за вътрешни инсталации - електрическа, водопроводна (за 
студена и топла вода) и канализация; 

4. стойността на припадащата се част от отклоненията от главната инже-
нерна мрежа на канализацията, водопровода, топлопровода и електрическата връзка 
до сградата; 

5. разходите за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и 
проектни работи, инвеститорски контрол, организация и възлагане на строителство-
то, авторски надзор, приемателни комисии. 

(2) Цените се отнасят съответно за: 
1. подови настилки, състоящи се от: 
1.1. дюшеме; 
1.2. линолеум, мокет или др. по цените на линолеум - първо качество; 
2. обикновена монолитна мозайка или обикновени мозаични плочи; 
3. обикновени тапети (ако под тях няма мазилка) или постна боя по стени 

и тавани; 
4. блажна боя по стените и таваните в санитарни възли (бани, тоалетни, 

перални); 
5. обикновена или варо-циментна пръскана външна мазилка; 
6. кухненски шкафове с мивка и мивка в банята. 
(3) В цените на сградите и помещенията по чл. 41 не се включват направе-

ните подобрения и други видове работи, които се оценяват допълнително: 
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1. отоплителни инсталации; 
2. асансьорни уредби; 
3. вградени шкафове или шкафове - преградни стени и други вградени ме-

бели; 
4. други видове работи, невключени в ал. 2 или изпълнени по различен от 

посочения в нея начин. 
(4) Работите по ал. 3, т. 3 и 4 се оценяват по пазарната им цена към датата 

на оценката. 
Чл.43. (Нов-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) (1) Цена-

та на жилищните сгради се намалява със съответно овехтяване по посочения в чл. 
41, ал. 1 годишен процент. Овехтяването започва да тече от следващата година след 
завършването на сградата, като се включва и годината, в която се извършва оценка-
та. За овехтяване цената на сградата може да бъде намалена най-много с 60 на сто за 
паянтовите и полумасивните сгради и най-много с 50 на сто за всички останали 
сгради. Максималният процент на овехтяване е в зависимост от физическото състо-
яние и износеност на сградата и нейните елементи, а не само от броя на изминалите 
години от построяването й. Същото се отнася и до отделни обекти в сградата. 

(2) Състоянието на сградата или на отделните обекти се установява от ко-
мисия, назначена от кмета на общината. 

(3) В дворните места отделно се оценяват по пазарни цени към датата на 
оценката: 

1. подпорните зидове и други работи, наложили се поради особеностите на 
терена, когато не са извършени със средства на общината; 

2. трайните насаждения; 
3. дворните настилки, включително настилките около сградата; 
4. дворните чешми, кладенците, септичните и попивните ями, каналите и 

водомерните шахти и други подобрения. 
Чл.44. (Нов-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) Цената 

на асансьорните уредби се определя съобразно застроената площ на отделните обе-
кти в тях, като за един квадратен метър е 15 на сто от цената за един квадратен ме-
тър застроена площ, определена съгласно чл. 41, като се приспадне овехтяване по 
правилата на чл. 43 в размер 2 на сто годишно, но не повече от 50 на сто. 

Чл.45. (Нов-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) (1) При 
определяне на базисните цени на жилищните сгради и на жилищата в тях се прила-
гат корекционни коефициенти за категория на населеното място (Кк), както следва: 

1. за населените места от II категория   - 0,9; 
2. за населените места от III и IV категория  - 0,4; 
3. за населените места от V до VIII категория  - 0,2. 
(2) За индивидуалните качества на оценяваните жилища се прилагат ко-

рекционни коефициенти. 
Чл.46. (Нов-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) (1) Съоб-

разно разположението на жилищните стаи, дневните (холовете), кабинетите, библи-
отеките и трапезариите в жилищата се прилагат следните коефициенти за изложе-
нието им (Ки): 

Изложение                 Коефициент 
юг, югоизток                     1,04 
изток, югозапад                1,02 
запад, североизток             0,98 
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север, северозапад             0,96 
(2) За жилищата се определя осреднен коефициент за изложение съобраз-

но изложението на отделните стаи, дневните, кабинетите и трапезариите независи-
мо от тяхната площ. При различно изложение на помещенията коефициентите им се 
сумират и се разделят на броя на помещенията. Когато едно помещение има про-
зорци с различни изложения, се взема под внимание най-благоприятното изложение 
независимо от големината на прозорците. 

(3) За кухните, вестибюлите, санитарните възли, антретата, балконите, ло-
джиите и други подобни помещения не се определят коефициенти за изложение и 
те не се вземат предвид при определяне на осреднения коефициент за изложение на 
жилището. 

Чл.47. (Нов-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) (1) За 
жилищни сгради на 2 и повече етажи се прилагат следните коефициенти за разпо-
ложение на жилищата във височина (Кв): 

1. при двуетажни жилищни сгради: 
1.1. за първия етаж  - 0,95; 
1.2. за втория етаж   - 1,05; 
2. при жилищни сгради от 3 до 5 етажа включително: 
2.1. за първия етаж  - 0,94; 
2.2. за втория, третия и четвъртия етаж, когато не е последен - 1,03; 
2.3. за последния етаж  - 0,97; 
3. при жилищни сгради на 6 до 9 етажа включително: 
3.1. за първия етаж  - 0,93; 
3.2.  за втория до осмия етаж включително, когато не е последен - 1,02; 
3.3. за последния етаж  - 0,96; 
4. при жилищни сгради на 10 и повече етажи: 
4.1. за първия етаж  - 0,92; 
4.2.  за втория и следващите етажи, когато не са последни - 1,01; 
4.3. за последния етаж  - 0,95. 
(2) Коефициентите за разположение на жилищата във височина за първия 

етаж се прилагат при височина на пода на първия етаж над средното ниво на терена 
от 0,30 до 1,0 м. Ако височината на пода на етажа е над 1,0 м или под 0,30 м, коефи-
циентите се увеличават или се намаляват на всеки пълни 10 см с 0,005, но не повече 
от коефициента за втория етаж. 

(3) Когато под жилищата има гаражи или складови помещения за лично 
ползване, разположени над нивото на прилежащия терен на 2,40 м и повече, за пър-
ви етаж се приема етажът на гаражите или складовите помещения за лично ползва-
не. 

(4) При различна височина на терена от различните страни на сградата се 
взема за меродавна височината на терена към страната, към която са ориентирани 
помещенията по чл. 46, ал. 1. Ако тези помещения са разположени на две или пове-
че страни на сградата с различна височина на терена пред тях, се определя осреднен 
коефициент. 

(5) Коефициентът за височина на жилища в полуподземни (сутеренни) 
етажи се определя, като се взема под внимание коефициентът за първия етаж, и за 
всеки пълни 10 см под нивото на терена коефициентът се намалява с 0,03, но не по-
вече от 50 на сто от коефициента за първия етаж. 
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(6) Когато под жилището има магазини, работилници, складове или други 
обекти, разположени над нивото на терена (освен гаражи и складови помещения за 
лично ползване), приема се, че то е на втория етаж. 

(7) При оценяване на обекти и помещения, посочени в чл. 41, ал. 2, не се 
прилагат коефициентите по този член и по чл. 46. 

Чл.48. (Нов-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) Цените 
на жилищата или на части от тях, разположени непосредствено над магазини, клу-
бове, гаражи, работилници и проходи и в съседство (отдолу, отгоре и отстрани) с 
трафопостове, помпени агрегати, асансьорни машинни помещения, абонатни стан-
ции и други източници на шум, топлина и пр., се коригират със следните допълни-
телни коефициенти (Км): 

1. над магазини и клубове    - 0,98; 
2. над гаражи, работилници и проходи  - 0,96; 
3. в съседство с трафопостове, помпени агрегати, асансьорни машинни 

помещения, абонатни станции и други източници на шум, топлина и др. - 0,94. 
Чл.49. (Нов-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) (1) За 

жилище с височина, по-голяма от 2,70 м, измерена от горните нива на готовите по-
дови конструкции на отделните етажи, цената се увеличава с 0,5 на сто за всеки 5 
или части от 5 см в повече, но не повече от 5 на сто (Кив). 

(2) Същият допълнителен коефициент (Кив) се прилага за гаражи с конст-
руктивна височина, по-голяма от 2,40 м, и за магазини, работилници, складове и 
други подобни в жилищни сгради с конструктивна височина, по-голяма от 3,20 м. 

(3) За обекти с особени качества (положителни или отрицателни) като: из-
ложение към паркове и градини, намалени отстояния, с неправилна геометрична 
форма на помещенията и др., се прилага корекционен коефициент (Кок) от 0,98 до 
1,02. 

(4) За жилища с различни нива на помещенията в тях се прилага корекци-
онен коефициент (Кк) = 1,05. 

Чл.50. (Нов-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) (1) Цена-
та на складовите помещения за лично ползване (мазета) към жилищата, изградени в 
подземни или полуподземни етажи, се определя според тяхната светла площ, като 
за цена на 1 кв. м се приема цената на 1 кв. м застроена площ на жилищата от съот-
ветната категория конструкция по чл. 41, ал. 1, коригирана със следните коефици-
енти (Ксп): 

1. за помещения без пряко осветление  - 0,30; 
2. за помещения с пряко осветление   - 0,40. 
(2) Корекционните коефициенти (Ксп) по ал. 1 се прилагат за всички скла-

дови помещения, независимо в какъв етаж са изградени (подземен или полуподзе-
мен). 

(3) Цената на складови помещения за лично ползване, разположени в над-
земни етажи, се определя според тяхната светла площ, като за цена на 1 кв. м се 
приема цената на 1 кв. м застроена площ на жилищата от съответната категория 
конструкция по чл. 41, ал. 1, коригирана със следните коефициенти (Ксп): 

1. за помещения без пряко осветление  - 0,50; 
2. за помещения с пряко осветление   - 0,60. 
Чл.51. (Нов-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) Цената 

на складовите помещения за лично ползване, изградени в подпокривното простран-
ство на сгради със скатен покрив, се определя според тяхната светла площ, като за 1 
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кв. м се приема цената на 1 кв. м застроена площ на жилищата от съответната кате-
гория конструкция по чл. 41, ал. 1 съобразно конструкцията на пода им, коригирана 
със следните коефициенти (Ксп): 

1. за помещения с наклонен таван: 
1.1. без пряко осветление   - 0,25; 
1.2. с пряко осветление    - 0,30; 
2. за помещения с прав таван: 
2.1. без пряко осветление   - 0,40; 
2.2. с пряко осветление    - 0,60. 
Чл.52. (Нов-Решение № 1128 от 09.11.2006 г. на ОбС-Силистра) Цената 

на отделни обекти в сградата се определя по следната формула: 
С = С1 + С2 + С3 + Ип + Пс, където 
С е пълната цена на отделния обект (жилище, гараж и др.), включително 

припадащите се складови помещения, общи части на сградата и правото на строеж; 
С1 - цената на отделния обект без складовите помещения, общите части и 

без правото на строеж; 
С2 - цената на складовите помещения, припадащи се към отделния обект; 
С3 - цената на припадащите се към съответния обект идеални части от 

общите части на сградата; 
Ип - общата стойност на подобренията за отделния обект, включително 

съответната част от подобренията в общите части; 
Пс - общата стойност на правото на строеж.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. „Домакинство” са две и повече лица, които живеят заедно в едно жи-
лище или в част от жилище; имат общ бюджет; хранят се заедно, независимо от то-
ва че някои от тях може да нямат родствени връзки помежду си. Домакинство е и 
едно лице, което живее в самостоятелно жилище, в стая или в част от нея към даде-
но жилище, живее на самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене 
и разходите за задоволяване на други потребности. 

§ 2. „Млади семейства” по смисъла на глава втора са семействата, в които 
съпрузите не са навършили 35 години към датата на решението на комисията по чл. 
12, ал. 2. 

§ 3. „Самотни родители на непълнолетни деца” по смисъла на глава втора 
са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат са-
ми за отглеждане на непълнолетните си деца. 

§ 4. „Нежилищни помещения” по смисъла на тази наредба са помещения, 
които не са електрозахранени, нямат водопроводна инсталация и тоалетна; 

§ 5. „Полезна жилищна площ” по смисъла на тази наредба е сумарната 
площ на всички помещения в жилището, измерена по вътрешните очертания на зи-
довете и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси. В полезната площ не 
се включва площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, 
и площта на складови помещения - мазе, барака или таван.  

§ 6. (Нов-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-Силистра) „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. 
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§ 7. (предишен § 6, Изм.-Решение № 1167 от 29.04.2010 г. на ОбС-
Силистра) „Годни за постоянно обитаване жилища” по смисъла на тази наредба са 
жилища, които не са освидетелствани за събаряне и отговарят на минимално - необ-
ходими изисквания, посочени в Приложение № 4 на настоящата наредба. 

§ 8. (Нов-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) „Пазарната 
наемна цена за жилище” по смисъла на тази Наредба е наемна цена, определена от 
оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители за съот-
ветния тип жилище за централната част на гр. Силистра 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Наредбата се приема на основание на чл. 45а, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и 3 от 

Закона за общинската собственост. 
§ 2.  Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината. 
§ 3.  (Изм.-Решение № 975 от 17.05.2006 г. на ОбС-Силистра) В срок до 30 

юни 2006 година комисията по чл. 12 от настоящата наредба да направи преглед на 
всички, включени в картотеката на нуждаещите се от жилища лица, семейства и 
домакинства и им определи нови групи и подгрупи, съобразно изискванията на чл. 
10 от нея. Лицата, семействата и домакинствата, уведомени писмено за документи-
те, които следва да представят за това, но неподали ги в посочения в писмото срок, 
с решение на комисията да бъдат извадени от картотеката до подаване на документи 
за ново картотекиране. Тези решения не се съобщават на заинтересованите по реда 
на ГПК и не подлежат на обжалване по реда на Закона за административното про-
изводство, а се обявяват на таблото пред сградата на общинската администрация. 

§ 4. (Изм.-Решение № 975 от 17.05.2006 г. на ОбС-Силистра) Комисията 
по чл. 12 да направи преглед на всички настанявания и им определи срокове за нас-
таняване, ако отговарят на условията на настоящата наредба и нямат задължения 
към общината или нейни бюджетни звена. 

§ 5. (Изм.-Решение № 975 от 17.05.2006 г. на ОбС-Силистра) В срок от 1 
(един) месец от заповедта на кмета за определяне на срокове за настаняване ОбП 
„Жилфонд” сключва допълнителни споразумения към договорите за наем с наема-
телите, чийто срок за настаняване не е изтекъл и продължават да отговарят на усло-
вията за настаняване, в който се отразяват промените в чл. 46 на Закона за общинс-
ката собственост, а наемните цени се актуализират, съгласно условията на раздел I 
„Определяне на наемните цени” на глава Четвърта на настоящата наредба.  

§ 6 (Нов-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) В срок до 
30.04.2013 г. лицата, семействата и домакинствата, включени в картотеката на нуж-
даещите се от жилища, да бъдат уведомени писмено за документите, които следва 
да представят на комисията по чл. 12 от настоящата наредба, за да се направи прег-
лед на всички картотекирани по досегашния ред, включени в картотеката и им оп-
редели нови групи и подгрупи, съобразно изискванията на чл. 10 от нея. За непода-
лите документи в срока посочен в писмото, с решение на комисията да бъдат изва-
дени от картотеката до подаване на документи за ново картотекиране през следва-
щата година. Тези решения не се съобщават на заинтересованите по реда на ГПК и 
не подлежат на обжалване по реда на АПК, а се обявяват на таблото пред сградата 
на общинската администрация. 

§ 7 (Нов-Решение № 476 от 21.02.2013 г. на ОбС-Силистра) чл. 16 се отме-
ня, считано от 01.01.2014 г. 
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§ 8 (Нов-Решение № 476 от 21.02.2013 г., изм.-Решение № 843 от 
28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) В срок от 6 (шест) месеца след влизане в сила на 
измененията в Наредбата, Директора на ОбП „Дръстър” да подпише нови договори 
с наемателите на общински жилища. 

§ 9 (Нов-Решение № 843 от 28.11.2013 г. на ОбС-Силистра) Навсякъде в 
наредбата ОбП „Жилфонд” да се чете ОбП „Дръстър”.  

§ 10 (Нов–Решение № 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) Навсякъде в 
наредбата, без Преходните и заключителни разпоредби, текста „ОбП „Жилфонд” се 
заменя с текста ОбП „Дръстър”;  

§ 11 (Нов–Решение № 85 от 17.12.2015 г. на ОбС-Силистра) Навсякъде в 
наредбата текста „служба „Общинска собственост”” се заменя с текста „службата, 
отговаряща за общинската собственост”.  

Наредбата е приета с решения № 516-518 по Протокол № 17 от 17.03.2005 
г., изменена и допълнена с решения №, № 583 от 14.04.2005 г., 837 от 31.01.2006 г., 
1094 от 29.09.2006 г., 1128 от 09.11.2006 г., 1243 от 22.03.2007 г., 122 от 29.01.2008 
г., 1167 от 29.04.2010 г., 1332 от 30.09.2010 г., 1727 от 28.07.2011 г., 476 от 
21.02.2013 г., 843 от 28.11.2013 г. и 85 от 17.12.2015 г. на Общинския съвет и влиза 
в сила от датата на приемането й. 
 
 
 
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/______   /п/________/ 
        /Д – р М. Димитрова/ 
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Приложение № 1 
ДО СЛУЖБАТА, ОТГОВАРЯЩА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

 
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

ОТ  ЗА СВОБОДНО ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ, 
ГОДНО ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ  

 
Уведомявам Ви, че общинското жилище, находящо се в гр./с./ _______________, 

ул. /ж.к./ „_______________________” № _______, вх. ____, ет. ____, ап. ______ е свобод-
но. Същото се състои от __________________________________________________ и е с 
полезна жилищна площ ______ кв. м, дворна площ _______ кв. м, помещения за складови 
нужди ______ кв. м, а наемната цена, определена по раздел I „Определяне на наемните це-
ни” на глава Четвърта на Наредбата  за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища е _______ лв.  

Състоянието му е: 
1. ПОДОВИ НАСТИЛКИ: 
• в жилищните помещения - ________________________________; 
• в коридорите   - ________________________________; 
• в сервизните помещения - ________________________________; 
2. СТЕНИ, ТАВАНИ И ПОКРИВИ: 
• в жилищните помещения - ________________________________; 
• в коридорите   - ________________________________; 
• в сервизните помещения - ________________________________; 
• покрив     - ________________________________; 
3. ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:  
• електрическа  - в изправност     - ДА / НЕ; в т.ч.  
, закрита партида         - ДА / НЕ;  
, ключове        - ДА / НЕ;; 
, контакти и фасунги във всяко помещение  - ДА / НЕ; 
• водопроводна - закрита партида     - ДА / НЕ; 
• канализационна- в изправност     - ДА / НЕ;  
4. ОБОРУДВАНЕ: 
• брави на всички врати     - ДА / НЕ;  
• ръкохватки на всички прозорци   - ДА / НЕ; 
• секционен кухненски шкаф с мивка   - ДА / НЕ;  
• лята мивка с плот     - ДА / НЕ; 
• смесителна батерия в кухнята    - ДА / НЕ; 
• седало с капак       - ДА / НЕ;  
• казанче       - ДА / НЕ; 
• малка мивка      - ДА / НЕ; 
• смесителна и душ батерии в санитарните възли - ДА / НЕ; 
5. ДРУГИ: 
• остъкляване на прозорците на жилището  - ДА / НЕ; 

 
Дата: _______________    Директор: ________________ 
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Приложение № 2    
________________________________________________________________________________________________________________ 

№ по             Намаление  Увеличение  
ред  П О К А З А Т Е Л И                   в % до      в % до       . 
  1      2                          3     4        . 
А. Местонахождение на жилищата в населено-

то място и зоната в която попадат: 
1. гр.Силистра, ЗОНА „ЦЕНТЪР”    -       7 
2. гр.Силистра, II ЗОНА        7       - 
3. ж.к.”Деленките” с.Айдемир     35       - 
4. ж.к.”Каро” с.Калипетрово     75       - 
Б. Конструкция на сградите 
1. Жилище в паянтови сгради     25       -  
2. Жилище в полумасивни и масивни сгради  12       -  
3. Жилище в сгради с монолитни или сглобяеми ске-

летни рамкови стоманобетонови конструкции; пакет-
но-повдигащи плочи; скелетно-безгредови конструк-
ции; конструкции, изградени по системите „пълзящ 
кофраж” и „едроразмерен (едроплощен) кофраж” -               7 

В. Разположение на жилищата във височина 
1. Втори етаж при двуетажна жилищна сграда   -      8  
2.  Втори до øести етаж       -      7  
3. Последен етаж при жилищни сгради на три и  

повече етажа и за всеки седми и по-висок етаж 4      -  
4. За жилище с височина на пода под 0.3 м спрямо  1 -за всеки     - 

средното ниво на терена      пълни 10 см  
Г. Преобладаващо изложение на жилищните (без 

сервизните помещения) 
1.  Юг, югоизток       -       2  
2.  Запад, североизток      3       -  
3.  Север, северозапад      4       -  
Д. Благоустройствено съоръжаване 
1.  За жилище в сграда над 5 етажа без асансьор 5       -  
2.  За жилище без складово помещение   5       -  
3.  За жилище без водопровод и канализация  5       -  

 
Забележка: Масивна сграда със или без стоманобетонна конструкция е сграда с но-
сещи външни и вътрешни стени, стоманобетонов скелет и стоманобетонова между-
етажна подова конструкция от гредоред, а паянтова е сградата с носещи стени от 
дървен скелет с пълнеж от тухлена зидария или със стени от кирпич. 
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Приложение № 3 
 
 

КОРЕКЦИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА ОТЧИТАНЕ ОБЩИЯ ИНДЕКС НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ И ИНФЛА-
ЦИЯТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБ-

ЩИНСКИ ЖИЛИЩА 
(Изм.-Решение № 1243 от 22.03.2007 г. на ОбС-Силистра) 

 

  В И Д   Н А   Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е Т О   

Населени  
места и 

Отстъпване право на 
строеж 

Продажба, замяна, делба 
на сгради 

Продажба, 
замяна,  

зони с общи час-
ти до 15 % 

с общи час-
ти над 15 % 

с общи час-
ти до 15 % 

с общи час-
ти над 15 % 

делба на 
терени 

Силистра           
I зона 13,60 12,90 15,12 14,42 9,97 
II зона 13,10 12,40 14,54 13,84 9,30 
III зона 12,60 11,90 13,96 13,25 8,64 
IV зона 12,09 11,39 13,39 12,69 7,97 
Айдемир           
I зона 8,46 - 18,11 - 3,07 
II зона 7,63 - 17,25 - 2,57 
Калипетрово           
I зона 8,46 - 18,11 - 3,07 
II зона 7,63 - 17,25 - 2,57 

Иширково           
I зона 6,35 - 11,59 - 2,77 
II зона 4,35 - 7,42 - 1,88 

Други           
VI категория 3,05 - 6,90 - 1,57 
VI І категория 3,05 - 6,90 - 1,52 
VІІI категория 3,05 - 6,90 - 1,80 
       
Забележка: пазарната цена се получава като произведение на базисната цена, опре-
делена по реда на чл. 37 и сл. и корекционните коефициенти 

(в сила от 17.12.2015 г.) 
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Приложение № 4 
 

МИНИМАЛНО-НЕОБХОДИМИ ИЗИСКВАНИЯ  
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ГОДНО ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ ОБ-

ЩИНСКО ЖИЛИЩЕ 
 
 

1. ПОДОВИ НАСТИЛКИ: 
• в жилищните помещения  - балатум или дюшеме (за къщите); 
• в коридорите    - балатум или циментова замазка; 
• в сервизните помещения  - обикновена мозайка или циментова 

          замазка (за къщите); 
2. БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ: 
• в жилищните помещения  - постно боядисване на стени и тава-

ни или обикновени тапети (за стените); 
• в коридорите    - постно боядисване на стени и тава-

ни или обикновени тапети (за стените); 
• в сервизните помещения  - блажна боя или варосване за стени-

те и варосване за таваните; 
3. ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ: в изправност, със закрити партиди 
• електрическа    - електромер; ключове, контакти и 

фасунги във всяко помещение; 
• водопроводна    - водомер; 
• канализационна  
4. ОБОРУДВАНЕ: 
• брави на всички врати и ръкохватки на всички прозорци; 
• секционен кухненски шкаф с мивка и смесителна батерия в кухнята или 

лята мивка с плот и смесителна батерия (за къщите); 
• седало с капак, казанче, малка мивка, смесителна и душ батерии в сани-

тарните възли; 
5. ДРУГИ: 
• задължително остъкляване на прозорците на жилището; 
• задължително нетечащ покрив (за къщите); 
• при ремонт на общите части на сградите - етажна собственост (асан-

сьор, покрив, общи В и К и ел. инсталации и други) задължително участие до 
размера на идеалните части на общинските жилища. 
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СПИСЪК 
НА СЪКРАЩЕНИЯТА, ИЗПОЛЗВАНИ В ТЕКСТА НА НАРЕДБАТА 

 
 
• ЗУТ – Закон за устройство на територията 
• ЕГН – Единен граждански номер 
• ГПК – Граждански процесуален кодекс 
• АПК – Административно процесуален кодекс 
• ТЕЛК – Трудова експертно-лекарска комисия 
• ППЗСП - Правилник за прилагане на Закона за закона за социално подпомагане 
 

 


