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Относно: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2018 година. Промяна на статута на общинско 
жилище (за ведомствен). 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

     
 С Решение № 658/21.12.2017 година Общински съвет Смолян е приел „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 
година“.  

Поради нужда от попълването на фонд „Ведомствени жилища“, е необходимо да 
бъде изменена годишната програма за 2018г. в частта както следва: Общински 
жилищен имот с адрес гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Наталия“ №19, жил. блок „Бряст“, 
вх. Б, ап.2, ет.1 от Приложение 8 – Общински жилищни имоти за отдаване под 
наем по реда на чл. 43 и чл. 45 от ЗОС, раздел II, т.85 от фонд „ за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди“  да бъде описано в Приложение 
№8, раздел III. Жилища - фонд „Ведомствени“.   

Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 
9, чл. 42, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам 
общински съвет да приеме следните   

 
  РЕШЕНИЯ: 

 1. Изменя Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2018 година” в частта, както следва : 

Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Наталия“ №19, 
жил. блок „Бряст“, вх. Б, ап.2, ет.1 от Приложение 8 – Общински жилищни имоти за 
отдаване под наем по реда на чл. 43 и чл. 45 от ЗОС, раздел II, т.85 от фонд „ за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“  да бъде описано 
в Приложение №8, раздел III. Жилища - фонд „Ведомствени“. 

2. Гореописаният жилищен имот да се предостави за нуждите на Дирекция 
„Бюро по труда“ -  Смолян към Агенция по заетостта за настаняване под наем на неин 
служител. 
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