
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№441 

Взето с Протокол №18 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 30.08.2016г. 

 

Относно: Определяне на ведомствено жилище, жилище за социално слаби лица, 
резервни жилища и жилища за продажба-частна общинска собственост 
 

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и 
чл.2, ал.2 от НРУРОЖТОС, 

Р Е Ш И: 

1. Определя Апартамент №7, находящ се на ул.”Княз Борис І” №16, бл.2, ет.2 с 
площ 43.33 кв.м за ведомствено жилище. 

2. Определя Апартамент №10, находящ се на ул.”Княз Борис І” №16, бл.2, ет.3 с 
площ 42.33 кв.м за жилище за социално слаби лица. 

3. Определя Апартамент №4, находящ се на ул.”Княз Борис І” №16, бл.2, ет.1 с 
площ 61.00 кв.м за резервно жилище. 

4. Определя Апартамент №4, находящ се на ул.”Еделвайс” №15, бл.1, ет.2 с площ 
82.17 кв.м за резервно жилище. 

5. Апартамент №30, находящ се на бул.”България” №65, бл.3, ет.4 с площ 58.91 
кв.м да се определи за продажба 

6. Апартамент №24, находящ се на бул.”България” №65, бл.3, ет.2 с площ 60.90 
кв.м да се определи за продажба. 

7. Апартамент №14, находящ се на ул.”Княз Борис І” №16, бл.2, ет.4 с площ 42.34 
кв.м да се определи за продажба. 

8. Апартамент №26, находящ се на бул.”България” №65, бл.3, ет.3 с площ 39.85 
кв.м да се определи за продажба. 

9. Апартамент №20, находящ се на бул.”България” №65, бл.3, ет.1 с площ 37.56 
кв.м да се определи за продажба. 

10. Апартамент №8, находящ се на ул.”Еделвайс” №15, бл.1, ет.4 с площ 82.17 кв.м 
да се определи за продажба. 

11. Апартамент №1, находящ се на ул.”Еделвайс” №15, бл.1, ет.1 с площ 95.39 кв.м 
да се определи за продажба. 

12. Апартамент №19, находящ се на ул.”Княз Борис І” №16, бл.2, ет.5 с площ 43.33 
кв.м да се определи за продажба. 

 

Общ брой на общинските  съветници:                    21    

Присъствали:                        17  

Гласували:             17 

“ЗА”                         13 

“ПРОТИВ”                           0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                     4 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември 


