Препис - извлечение
От Протокол № 18/25.03.2021 г.
На Общински съвет - Монтана
08-01-53/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община
Монтана, относно брой и разпределение на общинските жилища за 2021 год.

Решение
№ 420
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 от
Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен
фонд

Общински съвет - Монтана
Реши:
І. Изключва от общинския жилищен фонд продадените на настанените в
тях наематели, четиринадесет броя жилища:
1. апартамент 16, ет. 4, ул. „Св. Климент Охридски“ №35 ведомствено
2. апартамент 40, ет. 8, вх. Б, бл. 2 в ж. к. „Плиска“
3. апартамент 35, ет. 6, вх. А, бул. „Трети март“ №95 - ведомствено
4. апартамент 24, ет. 6, ул. „Св. Климент Охридски“ №35
5. апартамент 14, ет. 5, бул. „Хр. Ботев“ №47,
6. апартамент 82, ет. 6, вх. Ж, бл. 33 в ж. к. „Пъстрина“
7. апартамент 15, ет. 5, вх. Е, бл.12 в ж. к. „Младост“
8. апартамент 42, ет. 6, вх. Е, бл. 25 в ж. к. „Младост“
9. апартамент 3, ет. 1, вх. В, бл. 29 в ж. к. „Младост“
10. апартамент 10, ет. 3, ул. „Св. Климент Охридски“ №35
11. апартамент 43, ет. 8, вх. Б, бл. 14 в ж. к. „Младост“
12. апартамент 26, ет. 2, вх. Б, бл. 14 в ж. к. „Младост“
13. апартамент 12, ет. 5, ул. „Васил Левски“ №40 - ведомствено
14. апартамент 1, ет. 1, ул. „Велико Търново“ №15 – ведомствено
ІI. Изключва от общинския жилищен фонд осем броя жилища от
съборените отчуждени жилищни сгради:
1. ул. Христо Смирненски №3-резервно
2. бул. Трети март № 107 – резервно
3. бул. Трети март №105
4. ул. Гоце Делчев №3, ет. 1
5. ул. Гоце Делчев №3, ет. 2-1
6. ул. Гоце Делчев №3, ет. 2-2
7. ул. Гоце Делчев №5, ет. 1
8. ул. Гоце Делчев №5, ет. 2.

Продължение от Решение № 420/25.03.2021 г. на ОбС-Монтана

III. Приема списъка на общинските жилища за 2021 г., както следва :
1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди 74 бр., приложение 1;
a/ в жилищни блокове 53 бр.
б/ в отчуждени жилищни сгради 21 бр.
2. Ведомствени жилища 5 бр., приложение 2;
3. Резервни жилища 1 бр., приложение 3.
ІV. Утвърждава общия брой на общинските жилища за 2021 г. 80 бр.
V. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното
решение.

Забележка: Решението се прие поименно с 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

Председател:…………………
/Иво Иванов/
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