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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
OT
ТАНЯ ХРИСТОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО
ОТНОСНО: Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни
нужди и за настаняване под наем в общински жилища - първо четене

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На територията на община Габрово съществуват социални услуги резидентен тип (в
които се полагат грижи 24 часа), в които специалисти обгрижват деца и младежи, останали
поради различни причини без родителска грижа, както и бременни жени или млади майки, за
които жилищния проблем се оказва решаващ за тях, ако желаят да задържат и отглеждат детето
(децата) си.
Социалните услуги касаещи описаните целеви групи са следните: Дом за деца лишени от
родителска грижа „Христо Райков“, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания,
Наблюдавано жилище и Звено „Майка и бебе“.
Настаняването на децата и младежите в тези социални услуги е с определен срок, който
най-често е до навършване на пълнолетие или до завършване на средно образование.
За ръководителите на социалните услуги, както и за Община Габрово е изключително
трудно да окажат адекватна подкрепа на младежите, на които предстои напускане на услугата
или специализираната институция. За да бъде осигурен равен старт и подкрепа при започване
на самостоятелен живот на младежите, основната нужда е гарантиране на място за живеене,
като едва след това младежите биха могли да опитат да се впишат и социализират в
обществото. Липсата на жилище за тях като първа стъпка след напускане на институцията, в поголямата част от случаите води до скитничество, принудително настаняване в друг вид
социална услуга или противообществени прояви.
В социалната услуга Звено „Майка и бебе“ се настаняват бременни жени, за които
съществува риск да изоставят детето си след неговото раждане или майки, при които се
наблюдава колебание в желанието за отглеждане на детето си или съществуват трудности в
справянето на младата майка с родителските задължения. За голяма част от настанените в
социалната услуга бременни жени или млади майки, продължаването на отглеждането на
детето зависи от наличието на жилище, за да не бъде детето изоставено и настанено в
специализирана институция.
В качеството си на собственик на жилища, намиращи се на територията на град Габрово,
както и активната политика на общината в социалната сфера, следва Община Габрово да се
опита да подкрепи младежите и младите майки в опита им за водене на самостоятелен живот,
предоставяйки им необходимото жилище, за да се предотврати изоставяне на деца и тяхното
настаняване в специализирани институции или извършване на противообществени прояви от
младежите, с цел осигуряване на препитание.
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Предвид изложеното по-горе, предлагам Общински съвет - Габрово да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, във връзка с чл. 45а, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - Габрово
Р Е Ш И:
Приема на първо четене изменение на Наредба за условията и реда за установяване на
жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, както следва:
1. Допълва се чл. 13, като се създава нова алинея 6 със следното съдържание:
„Чл. 13. (6) В общински жилища могат да бъдат настанявани и лица, които през
съответната календарна година напускат Дом за деца лишени от родителски грижи „Христо
Райков”- гр. Габрово, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания –
гр. Габрово, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр.Габрово,
Наблюдавано жилище – с.Поповци и Звено „Майка и бебе”- гр. Габрово, не отговарят на
условията на чл. 4, ал. 2, т. 6 от наредбата, не са включени в списъка по ал. 2 и при наличие на
свободни общински жилища, отговарящи на нормите за жилищно задоволяване, установени в
чл. 3 от наредбата.”

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово

ИНЖ. КЛИМЕНТ КУНЕВ,
Зам.-Кмет на Община Габрово
инж. Недялко Ценков, директор на дирекция ОССД
Съгласувал: главен юрисконсулт, Кристина Папазова
Изготвил: главен експерт в отдел СДЖП, Владимир Влаев

D:\NET\obs\naredbi\предл. 1 четене.doc

2/2

Габрово, 5300, пл. Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg

