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РЕШЕНИЕ № 242 

по протокол № 14 от 29.10.2020 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на чл. 22, ал. 1, т. 

4 и чл. 27 от Наредба за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди за настаняване под наем и за продажба 

на общински жилища 

 

 

               / с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

       

 

ИЗМЕНЯ разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. 4 и чл. 27, ал. 1, 2, и 3 от 

Наредбата както следва: 

Стар текст: 

Чл. 22. (1) т. 4 Замяна с нежилищни имоти, само ако има свободни 

общински жилища, за настаняването в които няма желаещи, отговарящи на 

изискванията или върху имота получен в резултат на замяната, ще се изграждат 

социални жилища.  

 

Нов текст:  

Чл. 22. (1) т. 4 Замяна на общински жилищни или нежилищни имоти – 

собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва при 

условията и по реда на чл. 40 от ЗОС.  

 

Стар текст:  

Чл. 27. (1) Замяната на общински жилища с жилищни или нежилищни 

имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица, се 

извършва с решение на Общинския съвет при условията и реда на чл. 40 от ЗОС.   

(2) Замяната на общински жилища с нежилищни имоти се допуска само, 

ако има свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи 

се граждани отговарящи на условията по предходната глава.  

(3) Въз основа на решението  на Общинския съвет, кметът издава заповед и 

сключва договор за замяна на имотите.  

 



Нов текст: 

Чл. 27. (1) Замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически 

лица, в изпълнение на социални програми, приети от ОбС – Шумен, се извършва 

от кмета след решение на Общинския съвет.  

(2) Заявлението за замяна трябва да съдържа мотиви, с приложени копия от 

документи, удостоверяващи собствеността на заявителя и декларация за семейно 

и имотно състояние.  

(3) Преписката се комплектова със становище от общинска 

администрация, копие от акт за общинска собственост и се внася с доклад в 

Общинския съвет.  

Ал. 2 става ал. 4. 

Ал. 3 става ал. 5. 
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                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               
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                ПРОТОКОЛИСТ: 
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