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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 171 
 

по Протокол  № 17 / 29.04.2021 г. 
 

 

Относно: Приемане на списък на общинския жилищен фонд за 2021 г. на общински 

жилища по  групи, според тяхното предназначение и даване на съгласие за продажба на 

общински жилища. 
 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  27  

 

 

Докладва: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 и чл. 47 от ЗОС, 

чл. 3, ал. 2 и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни 

нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Списък на общинския жилищен фонд за 2021г. на общински жилища по 

групи, според тяхното предназначение, съгласно Приложение №1 Списък на общинския 

жилищен фонд за 2021г. на общински жилища по групи, според тяхното предназначение; 

2. Дава съгласие за продажба на общински жилища на наематели съгласно 

Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали заявления за 

закупуване и отговарящи на условията установяване на жилищни нужди, за настаняване под 

наем  и по Глава ІІІ Продажба на общински жилища - чл.27, ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА за реда 

и  условията за  разпореждане с общински жилища   

 

Приложения:  

 Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд за 2021г. на общински 

жилища по  групи, според тяхното предназначение. 

 Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали 

заявления за закупуване след месец март и отговарящи на условията по Глава 

ІІІ Продажба на общински жилища - чл.27, ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА за реда и 

условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем  и 

разпореждане с общински жилища  

 

 

 

Гласували:   за -  20   ;  против -  0  ;   въздържали се –  7   ; 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


