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ПРЕДЛОЖЕИИЕ 
От Иво Пазарджиев 
председател на О6С-Русе 

Относно: Определяне на общински съветник-член на комисията по а чл.б, ал.1 от 
Наредба № 6 на Общински съвет - Русе 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

С т.4 на Решение № 7 прието с Протокол № 2/05.12.2019 г. и Решение № 110 
прието с Протокол № 7/19.03.2020 г. Общинският съвет е определил членове на 

Комисията на нуждаещи се граждани в общински жилища по чл. 6 от Наредба № 6 на 

Общински съвет - Русе както следва: Владо Владов, Диана Ласонина, Светлозар 

Симеонов, Айдоан Джелил, Веселин Велчев, Теодора Константинова. 

С Решение № 593, прието с протокол № 25 от 13.09.2021 г. Общински съвет - Русе 

прие изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища - общинска 

собственост. Една от гласуваните промени касаеше състава и боря на членовете на 

комисията по смисъла чл. 6, ал. 1 от цитираната наредба. Броят на членовете на 

комисията беше увеличен от 11 на 13 члена, като в състава й беше включен още един 

общински съветник. 

В Общински съвет - Русе посrьпи проект на Решение с вх. № 790 от 23.09.2021 г. 
от Кмета на Община Русе относно определяне борят на жилища за продажба по смисъла 

на чл. 33 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и разпореждане с жилища - общинска собственост. В тази връзка 

и с цел ефективно и своевременно провеждане на заседанията на комисията, в състава й 

следва да бъде включен още един общински съветник. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63 ал. 2, т. 3 от Правилника за 

организацията и дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация предлатам на Общински съвет - Русе 

да приеме следното 



РЕШЕИИЕ: 

На основание чл.21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. б, ал. 3 от Наредба № 

б на О6С - Русе, за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 

под наем и разпореждане с жилища - общинска собственост Общински съвет-Русе 

РЕШИ: 

Определя Деян Иванов Недков - общински съветник за член на Комисията по 

чл. б от Наредба № б на Общински съвет - Русе. 

ВНОСИТЕЛ: 

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 
Председател на Общински сьвет - Русе 


