РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 107
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 15. 04. 2010 г.
ОТНОСНО:
Вземане на решение за настаняване в общинско жилище от фонд
„Ведомствен” на служител от звено на бюджетна издръжка
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Петко Атанасов – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, т. 3, чл. 45а, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 34, чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от НУРУЖННОЖП, и предвид изложените в предложение
вх. № 10ХІ – 75 от 23. 03. 2010 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Настанява Розалин Петков Петков – Заместник-областен управител на област Пловдив и
неговото семейство в общинско жилище от фонд „Ведомствен” на служители от звена на
бюджетна издръжка, а именно: ул. „Цар Георги Тертер” № 6, самостоятелен обект с
идентификатор 56784.520.1343.3.16, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03. 06. 2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по
ценообразуване: апартамент № 16, ет. 7, вх. Г, секция С 4, жил. блок № 23, с площ на обекта
58, 38 кв.м., състоящ се от две стаи, готварна, сервизни помещения и антре, ведно с избено
помещение № 8а с полезна площ 11, 36 кв.м. и 4, 031% ид. Части от общите части на сградата
и от правото на строеж, отговарящо на нормите на чл. 19 от НУРУЖННОЖП, за срок докато
работи в съответното ведомство, а именно: Областна администрация на област Пловдив.
2. Възлага на Заместник-кмета ОСУТСИОУО да предприеме необходимите действия по
изпълнение на настоящото решение.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42,
ал. 1, т. 3, чл. 45а, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от НУРУЖННОЖП и
като взе предвид постъпило в Община Пловдив писмо с вх. № 09ОУ- 231 от 12. 11. 2009 г. от
инж. Иван Тотев – Областен управител на област Пловдив за настаняване в общинско
жилище от фонд „Ведомствен” на Розалин Петков Петков, с оглед обезпечаване ефективното
изпълнение на функциите му като заместник-областен управител; като взе предвид
становището на комисията по чл. 12, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, дадено с протокол № 1 от 25.
01. 2010 г.; като взе предвид протокол от 10. 02. 2010 г. за предложение, оглед и избор на
общинско жилище на адрес: ул. „Цар Георги Тертер” № 6, вх. Г, ет. 7, ап. 16.
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