ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД  ДОБРИЧ

                   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

        ОТНОСНО: Промяна  предназначението на част от резервен фонд общински жилища  и част от фонда за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, и определянето им като ведомствен фонд по реда на НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, приета с Решение №24-4 от 19.09.2017г. на Общински съвет град Добрич, изм. и дом. с Решение №32-1 от 27.03.2018г.

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

        Съобразно действащата Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич / приета с Решение №24-4 от 19.09.2017г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с Решение №32-1 от 27.03.2018г. /, наричана по-долу за краткост Наредбата, и по специално разпоредбата на „чл. 3 , ал.1 , по своето предназначение общинските жилища са:
1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 
2. резервни 
3. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди 
4. ведомствени „

        Към настоящият момент Община град Добрич притежава общ брой общински жилища – 1331 бр., от които са определени: 
	за настаняване на граждани с установени жилищни нужди – 1285 бр.

резервни – 39 бр.
за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди – 7 бр.
        До момента Общински съвет град Добрич не е определил ведомствен фонд общински жилища.
        Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 2 от действащата Наредба - „ С решение на Общински съвет, по предложение на Кмета на Общината се приема списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на всяко от групите по ал.1.”, а съгласно текста на ал.3 - „Предназначението на жилищата по ал.1 се определя и може да се променя от Общинския съвет, съобразно потребностите на общината, по предложение на Кмета на Общината.”
        В приложение на горепосочените разпоредби, както и дадените препоръки в Окончателен одитен доклад №0500100514, приет с Решение №134/04.08.2016г. на Сметната палата, а именно: „ Да иницира внасяне на предложение до Общински съвет за определяне на общински жилища с предназначение „ведомствени”, отправяме предложение за създаване на ведомствен общински жилищен фонд. Същото касае промяна на предназначението на 8 броя общински жилища. За целите на първоначалното създаване на ведомствен фонд се променя предназначението на 4 бр. общински жилища от резервния фонд и 4 бр. от фонда за настаняване на граждани с установени жилищни нужди.

І. От „резервен фонд“ – 4 бр., а именно:

1. Бул. „Трети март” №14 ап.29 – едностайно жилище. Наемател Алексей Димитров Измирлиев /диригент на Камерен оркестър гр.Добрич/, настанен със Заповед №712/21.06.2016г. за срок от 2 години.
2. Бул. „Добричка епопея” №12 вх.А ап.33 – двустайно жилище. Наемател Томас Мор Петрино /учител в ЕГ „Гео Милев” по програма „Фулбрайт”/, настанен със Заповед №1115/27.09.2017г. за срок от 1 година.
3. Ул. „Дунав” №18 вх.Б ап.5 – едностайно жилище. Наемател Боян Тотев Иванов /археолог в Исторически музей гр.Добрич/, настанен със Заповед №460/14.04.2016г. за срок от 2 години.
4. Студентско общежитие бл.1 ап.807 – двустайно жилище. Наемател Ерол Лютфи Ахтер /фелдшер в МБАЛ гр.Добрич/, настанен със Заповед №55/18.01.2017г. за срок от 2 години.


ІІ. От фонд „за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ – 4 бр., а именно:

Ж.к. „Дружба” бл.1 ет.12 ап.48 – двустайно жилище.
Бул. „Русия” №49 ет.12 ап.84 – едностайно жилище /тип „боксониера/.
Ж.к. „Балик” бл.7 вх.А ет.1 ап.1 – едностайно жилище.
Ул. „Дунав” бл.24 вх.Д ет.5 ап.14 – едностайно жилище.

        След извършване на промяната, цялостния общински жилищен фонд на Община гр.Добрич се разпределя, както следва:
1. За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 1281 бр. / Приложение 1 /
2. Резервни – 35 бр. / Приложение 2 /
3. За продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици ,чиито имоти са отчуждени за общински нужди – 7 бр. / Приложение 3 /
4. Ведомствени – 8 бр. / Приложение 4 /

	Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет да приеме следните:
                                                                
              ПРОЕКТ !

Р Е Ш Е Н И Я:

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 42, ал.2 от ЗОС, и чл. 3, ал.2  и ал.3 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, Общински съвет град Добрич променя предназначението на долу изброените жилища, съобразно потребностите на общината:

І. от резервни жилища във  ведомствени,  следните жилища:

- Апартамент № 14, бл.29, бул. «Трети март» със застроена площ 47,87 кв.м.,  представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.950.1.29 по КК на гр.Добрич. Акт за общинска собственост № 4340/30.06.2009г. 

- Апартамент №  33, вх. А, № 12, бул. «Добричка епопея» със застроена площ 70,19 кв.м.,  представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.1055.1.63 по КК на гр.Добрич. Акт за общинска собственост № 4348/01.07.2009г. 

- Апартамент № 5, вх. Б, № 18, ул. «Дунав» със застроена площ 45.29 кв.м.,  представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.614.3210.1.26 по КК на гр.Добрич. Акт за общинска собственост № 4266/17.03.2009г. 

- Апартамент 807, Бл.1, Студентско общежитие с полезна площ 54, 8 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1133.1 по КК на гр.Добрич. Акт за общинска собственост № 4071/02.07.2008г. – на цялата сграда 

ІІ. от жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди във ведомствени, следните жилища:

- Апартамент № 48, ет.12, № 1, ж.к. «Дружба» със застроена площ 68.46 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.546.1.48 по КК на гр.Добрич. Акт за общинска собственост № 815/17.09.1998г. 

- Апартамент № 84, ет.12, № 49, бул. «Русия» със застроена площ 33.21 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.614.3228.1.84 по КК на гр.Добрич. Акт за общинска собственост № 281/05.06.1997г. 

- Апартамент № 1, вх. А, бл.7, ж.к. «Балик» със застроена площ 46.57 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.481.10 по КК на гр.Добрич. Акт за общинска собственост № 4387/17.08.2009г

- Апартамент №14, вх.Д, бл.24, ул. «Дунав» със застроена площ 45.29 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.614.3229.1.98 по КК на гр.Добрич. Акт за общинска собственост № 4261/ 16.03.2009г

ІІ. След така извършената промяна на основание чл.3 ал.2 и ал.3 от Наредбата, приема списъци на общински жилища, съгласно – Приложение 1; 2; 3 и 4 за определяне броя, вида, и местонахождението на всяка от групите.
 
ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич  последващите съгласно закона действия. 


ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич 

