
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№188 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.09.2016 г. с  Протокол № 13 

 

ОТНОСНО:  Промяна на групите – жилища, съгласно чл.42, ал.2 от ЗОС, определени с 

Решение №68/26.02.2016 г. на Общински съвет – Брацигово. 

 

Общинският съвет град Брацигово,след като обсъди предложението на Петко 

Валентинов Петков - Кмет на община Брацигово, искане вх. № 94И-852-1/ 09.09.2016 

год. от Иван Христов Златарев – младши полицейски инспектор в участък –МВР град 

Брацигово към РУ –МВР град Пещера  и на основание чл.21, ал.1, т 8  във връзка с ал.2 

от  ЗМСМА, чл.42, ал.2  от ЗОС, чл.24, ал.4, чл.26 и чл.27 от Наредбата за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и 

продажба на общински жилищни имоти в община Брацигово, становищата  на 

постоянните комисии към Общински съвет  и  след станалите разисквания 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Изменя свое решение №68 по протокол №7 от 26.02.2016год. като променя 

групите жилища,както следва: 

 

       1.1.Жилища за отдаване под наем – 2бр.,а именно : 

       1.1.1.Апартамент № 6,ет.-2 в жилищен блок на ул. „Слави Дишлянов“ №25 

       1.1.2.Апартамент №7,ет.2  в жилищен блок на ул. „Слави Дишлянов“ №25 

    

1.2 Оборотни жилища – няма 

1.3 Ведомствени жилища – Апартамент №13, ет.4 в жилищен блок на ул. „Слави 

Дишлянов“ № 25 

 1.4. Жилища за продажба - няма 

 

2.Дава съгласието си във ведомственото жилище  по т.1.3 от настоящото решение да 

бъде настанен под наем за срок от три години  Иван Христов Златарев - младши 

полицейски инспектор в Участък – МВР град Брацигово към РУ –МВР град Пещера с 

месечен наем, съгласно приетата от Общински съвет –Брацигово тарифа. 

 

      3. Кметът  на община Брацигово да издаде  заповед за настаняване  и да сключи 

договор за наем с  Иван Христов Златарев, съобразно  точка 2 от настоящото решение . 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

Гласували: 

 

 

  

 

 

 



                                                                                               
Гласували: 

 

Присъствали 

„За” „Против” „Въздържа 

ли се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да  *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
8. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13 0 0 

 

 

 

                                                          Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


