
Има опасност да загубя общинското жилище. Какво да правя? 

 

Жилищната политика на Община Пловдив има изцяло социална 

функция и като такава служи за задоволяване жилищните нужди на 

социално слаби граждани и техните семейства/домакинства. В 

повечето случаи към тази категория спадат както титулярите на 

настанителните заповеди, така и техните близки родственици по права 

линия, които фигурират в настанителните заповеди, както и тези, които 

не са включени в тях. 

В случаите когато се констатира, че титулярят на настанителната 

заповед е починал и членовете на семейството/домакинството му са 

включени в заповедта, в службите „Жилищно настаняване” в районите 

по местонахождение на общинските жилища се провежда процедура 

по установяване на настанителните права на останалите членове на 

домакинството и във връзка с взети решения от Комисиите по чл. 12, 

ал. 1 от НУРУЖННОЖП в районните администрации се издават 

актуални настанителни заповеди за обитаване общински жилища под 

наем. 

Проблемът възниква когато в общинското жилище е настанено едно 

лице и до настъпване на неговата смърт жилището се е обитавало и от 

други негови родственици, които не са включени в настанителната 

заповед. Основните причини, поради които близките, съжителстващи с 

общинския наемател не фигурират в заповедта са две, а именно. 

 лицата са живели на други административни адреси на или извън 

територията на Община Пловдив при настаняване на титуляря, 

поради което не са подали документи за картотекиране и 

определяне степента на жилищната им нужда; 

 лицата не са отговаряли и/или към момента също не отговарят на 

условията по чл. 7 от НУРУЖННОЖП за картотекиране и 

настаняване в общинско жилище под наем. В този конкретен 

случай, със смъртта на титуляря на настанителната заповед се 

погасява правото на ползване на общинско жилище от съответното 

лице, а неговите наследници, неотговарящи на условията за 

настаняване не биха могли да встъпят в правата, които е притежавал 

титулярят на настанителната заповед, тъй като той е бил единствен 

носител на настанителни права. Действително такива близки, в 

пряка родствена връзка по права линия на починалия титуляр, не 



притежават качеството на настанени лица, владеят и ползват 

общинските жилищни имоти без правно основание, поради което 

спрямо тях се предприемат процедури по принудително 

освобождаване на жилищата по реда на чл. 65 от ЗОС от страна на 

районните администрации.  

Следва да отбележим, че при провеждането на подобни процедури по 

изземване наистина възниква социално напрежение, но не съществува 

възможност да бъде издадена настанителна заповед на близките 

родственици за същото общинско жилище. Настаняване на такива лица 

може да бъде извършено само след освобождаване на заемания без 

правно основание жилищен имот и регистриране на друг 

административен адрес. В този случай лицата, които имат жилищна 

нужда могат да кандидатстват за настаняване в общинско жилище от 

фонд „Настаняване под наем” или от фонд „Резервен”, като следва да 

посетят районните служби „Жилищно настаняване” по местоживеене и 

да подадат необходимите документи. 

 

 

 

 


