ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

СПРАВКА
от 22.04.2019г.
За постъпили мнения, становища и предложения във връзка с предложение за
приемане нa Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на
социални жилища в община търговище, изградени по проект „изграждане на
социални жилища на територията на гр. търговище" по приоритетна ос 1:
„устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура bg16rfop001-1.001039: „изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие" на оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020г. публикувана
на 22.03.2019 г.
Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 5 от
Закона за нормативните актове.
Постъпи предложение по време на заседанието на постоянните комисии
Общинска собственост, икономическа политика, финанси, бюджет, данъци и такси и
законност, контрол на решенията, опазване на обществения ред и установяване на
конфликт на интереси, за прецизиране на чл.7, т.1.5 и чл.22 от Наредбата.
Считам предложението за основателно като предлагам чл.7, т.1.5 и чл.22 да се
четат както следва:
Чл.7 т.1.5. Обитават пренаселено жилище, при което на семейство се пада помалко от:
а) за едночленно семейство- 1 жилищно помещение;
б) за двучленно и тричленно семейство- 2 жилищни помещения;
в) за четиричленно, петчленно и по-голямо семейство- 3 жилищни
помещения;
г) се заличава.
Чл.22 Норми за настаняване под наем в социалните жилища:
1. в едностайни жилища за едно и двучленно семейство, с площ не по-малко от
35 кв.м.;
2. в двустайни жилища за двучленно семейство, единият от членовете, на което е
с увреждания, с площ не по-малко от 35 кв.м. +15 кв.м., с дневна и спалня.
3. в двустайни жилища за тричленно и четиричленно семейство, с площ не помалко от 50 кв.м. с дневна и спалня.
4. в тристайни жилища за пет членно и по-голямо семейство, с площ не помалко от 70 кв.м. с дневна и две спални.
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