ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
П Р О Т О К О Л
№ 36
30 март 2018 г.
РЕШЕНИЕ: № 312
ОТНОСНО: Категоризиране на общинските жилища.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
А. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост (ЗОС) и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 12 на ОбС - Вълчедръм за условията и
реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища – частна общинска
собственост, Общинския съвет приема Списък за категоризиране на общинските жилища на
територията на община Вълчедръм по групи през 2018 год., както следва:
І. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА
1. гр. Вълчедръм, ул. “Самуил” № 27 – Апартамент № 7 ЖБ “Б” (АОС № 6 от 23.06.1998год.)
2. гр. Вълчедръм, ул. “Самуил” № 27 – Апартамент № 9 ЖБ “Б” (АОС № 6 от 23.06.1998 год.)
3. гр. Вълчедръм, ул. “България” № 105 – УПИ Х-1939 кв.168 (АОС № 65 от 08.12.1998 год.)
4. гр. Вълчедръм, ул. “България” № 160 – УПИ VІІІ-2191 кв.182 (АОС № 67 от 08.12.1998
год.)
5. с. Черни връх - УПИ ХІІ-226 кв. 54 (АОС № 28 от 01.07.1998 год.)
II. ОБЩИНСКИ РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА
1. с. Мокреш – УПИ ХV-917 кв. 43 (АОС №52/13.11.1998 год.)
Б. Общинският съвет възлага на Кмета на общината изпълнението на настоящето решение.
При констатиране на промяна в потребностите на общината, Кмета на общината да внесе пред
Общинския съвет предложение за промяна на Списъка по т. А.
Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и мнозинство
повече от половината от общия брой на съветниците. От общ брой 13 общински съветници; присъствали - 13.
Гласували “за” – 13; “против” – няма; “въздържали се” –няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Альоша Минин)

