
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ШУМЕН 

 

                                          ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

                                                        От Любомир Христов  

                                                      Кмет на Община Шумен 
 

 

Относно: Определяне на представители от Общински съвет-Шумен в състава на Комисията 

по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и за продажба на общински жилища. 
 

 

УВАЖАЕМИ ИНЖ. МИНЧЕВ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Във връзка с изпълнение на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем  и за продажба на общински 

жилища (НУРУЖНННПОЖ), е необходимо да бъде назначена комисия от 9 души, от които 

двама общински съветници от настоящия мандат. В комисията се включват и служители от 

общинска администрация. 

Комисията изпълнява следните функции: 

• Разглежда в двумесечен срок постъпилите от граждани заявления и взима 

решения за картотекиране и определяне степента на жилищната нужда на 

отделните семейства и лица по групи и подгрупи или отказва включване в 

картотеката на Община Шумен; за закупуване на общински жилища; за 

настаняване във ведомствено жилище; за пренастаняване; за настаняване в 

резервно жилище и др. 

• Извършва картотекиране на граждани с доказана жилищна нужда, 

притежаващи жилищно-спестовни влогове, съгласно чл. 2 от Закона за 

уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

• Изготвя проект на годишен списък на гражданите, които ще бъдат настанени 

под наем. 

• Изпълнява и други задачи, произтичащи от НУРУЖНННПОЖ и Закона за 

общинската собственост.   
 

Във връзка с гореизложеното 
 

                                                П Р Е Д Л А Г А М: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Шумен да определи 

двама свои представители за включване в състава на комисията по чл. 9, ал. 1 от 

НУРУЖНННПОЖ. 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 
 

Предложил: 

Д-р С.Маркова, зам.-кмет СПЗ 

 

Съгласувал: 

П.Петрова, директор на дирекция СПЗ 

 

Изготвил: 

Т. Петрова, ст. експерт в дирекция СПЗ 


