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Относно: Заповед №^■^■■/.!?fo■.,.:Л:2017 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик".

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЙКОВА,

На основание решение № 5.1/04/25.10.2017 г. на жилищната комисия е 

издадена Заповед № ^ .!г .^ . / . .^ >'."4::.2017 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик" за 

изземване на общински жилищен имот с административен адрес гр. Варна, ж. к. „Вл. 

Варненчик", бл. 405, вх. ет. ., ап.

Приложения: 1/ Заповед № ^ . ^ т ? / . .‘..^ .2 0 1 7  г. на Кмета на Район „Вл. 
Варненчик";

2/ Препис-извлечение от протокол № 04/25.10.2017 г. на 
жилищната комисия в Район „Вл. Варненчик".

С уважение,

НИКОЛАЙ КОСТА)
Кмет на Район „Вл. Варненчик

9023 гр. Варна, ж.к.„Вл. Варненчик" бл. 302, вх. 17; 
тел. +35952/ 57 57 36; факс +35952/ 510 517 

www.vladislavovo.ba

http://www.vladislavovo.ba


ОБЩИНА ВАРНА -  РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" 

КМЕТ

З А П О В Е Д

№

В л  \ Iгр. Варна, -  i '  2017 година

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ -  Кмет на Район „Вл. Варненчик", след като се 
запознах с настанителна заповед № 13/07.01.2013 г. на Кмета на Район „Вл. 
Варненчик", договор за отдаване под наем на общински жилищен имот от фонд 
„Настаняване на наематели" № 13/07.01.2013 г. за общинско жилище адрес гр. 
Варна, ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. ет. ап. , доклад с №АУ025053ВЛ- 
010ВЛ/23.10.2017 г. от директор на дирекция БСИД, решение № 5.1/04/25.10.2017 г. 
на жилищната комисия в Район „Вл. Варненчик", констативен протокол 
№ 000961/07.11.2017 г. и служебна бележка с изх. № АУ102888ВЛ/09.11.2017 г.,

У С Т А Н О В И Х :

Със заповед № 13/07.01.2013 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик" и договор 
№ 13/07.01.2013 г. за отдаване под наем в общински жилищен имот с адрес гр. 
Варна, ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. ет. . ап. 2 са настанени Юра f  i
Райкова, Fr l- Лиляна Радославова, ЕП дъщеря
и членовете на семейството й. Заповедта и договорът за отдаване под наем са за 
срок 3 /три / години, и са изтекли на 07.01.2016 г.

Доклад с № АУ025053ВЛ-010ВЛ/23.10.2017 г. от директор на дирекция БСИД 
относно настанителна преписка на Юра Райкова и заявление
№АУ025053ВЛ/18.03.2016 г. от г-жа Райкова с искане за преиздаване на 
настанителната заповед и включване на дъщеря й Лиляна з Радославова,
ЕГН и членовете на семейството й са разгледани на заседание на
жилищната комисия в Район „Вл. Варненчик". Предвид системното неплащане в срок 
на задълженията за общинското жилище, изтеклите на 07.01.2016 г. настанителна 
заповед и договор за отдаване под наем и обстоятелството, че общинското жилище 
не се използва от Юра i Райкова, дъщеря й Лиляна Радославова и
членовете на семейството й по предназначение, а именно за задоволяване на 
жилищните им нужди, решение № 5.1/04/25.10.2017 на комисията е да не бъде 
преиздавана настанителна заповед за общинския жилищен имот в ж. к. „Вл. 
Варненчик", бл. 405, вх. ет. ап. и да се пристъпи към процедура по чл. 22 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС -  Варна.

От служебна бележка с изх. №АУ102888ВЛ/09.11.2017 г. е видно, че Юра 
Райкова има задължения към Община Варна за наем за м. октомври 2017 г. 

в размер на 63,04 лв. с включени лихви.
С констативен протокол № 000961/07.11.2017 г. е установено, че към 

настоящият момент общинското жилище се държи от Юра айкова и
членовете на домакинството й, без да е налице основание за това.



Като взех предвид горното и на основание чл. 65, ал. 1, във връзка с ал. 2 от 
ЗОС и чл. 22 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС -  Варна,

Н А Р Е Ж Д А М :

1. ДА СЕ ИЗЗЕМЕ от Юра Райкова, ЕГЬ 1иляна
л Радославова, ЕГН -  дъщеря и членовете на
семейството й следното общинско жилище „за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди", находящо се в гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик",
представляващо апартамент Nc- ет. , вх. от бл. 405, актувано с Акт за частна
собственост №3969 от 22.08.2006 г.

2. Определям срок от четиринадесет дни след връчването на настоящата 
заповед за доброволно изпълнение, в който срок лицето да освободи имота от 
собствените си движими вещи и инвентар и да предаде ключовете за него в служба 
„Жилищно настаняване" -  Район „Вл. Варненчик".

3. При неспазване на срока по т. 2, имотът да бъде принудително иззет в 
първия работен ден, следващ изтичането на дадения срок за доброволно 
изпълнение.

4. Връчването на заповедта на лицето и организацията по изземването 
възлагам на специалист от дирекция БСИД в Район „Вл. Варненчик".

5. На основание чл. 65, ал. 3 от ЗОС при изпълнение на настоящата заповед 
да се окаже съдействие от ПУ „Владиславово".

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция
БСИД.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на 
заинтересованата страна по реда на АПК пред Административен съд -  Варна, като на 
основание чл. 65, ал. 4 от ЗОС, обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Настоящата заповед се подписва в 4 /четири/ оригинала -  един за досието, 
един за лицето, един за началника на ПУ „Владиславово" и един за деловодство за 
изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати чрез служебната електронна поща на 
ресорен зам.-кмет инж. Сашо Димитров, секретар на Район „Вл. Варненчик", 
директор на дирекция БСИД, гл. юрисконсулт за сведение и изпълнение.

КМЕТ

Подписаният....................................................................................................................................... ...
ЕГН................................  на   год. получих заповед №../ ....................... г.
за изземване на общинско жилище, находящо се в гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик", 
бл. 405, вх ет. ап.

Подпис..............



ПРОТОКОЛ 
№ 0 4 /2 5 .1 0 .2 0 1 7  г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖИЛИЩ НА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ 
НУРУЖ НГНПОЖ  В РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК"

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА „ПЕТА”

1. Доклад №АУ025053ВЛ_010ВЛ/23.10.2017 г. от директор на д1' ™ 1 ^ Г ЧД
относно настанителна преписка на Юра Райкова, ЕГН !-------------
наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. , ет. ап. и заявление 
№АУ025053ВЛ/18.03.2016 г. от г-жа Райкова с искане за преиздаване на 
настанителната заповед и включване на дъщеря й Лиляна 3адославова,
Е и членовете на семейството й. Към настоящия момент има един
неплатен наем. Установено е, че наемателката и членовете на семейството на 
дъщеря й не живеят в общинското жилище. Предвид изтеклите на 07.01.201бг. 
настанителна заповед и договор за отдаване под наем на общинския жилищен имот с 
адрес ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 405, вх. ет. ап. последният се владее и 
държи без основание, което е предпоставка за пристъпване към процедура по чл.22 
от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС -  Варна. С оглед на изложеното, след като взе предвид 
мотивите, изложени в доклада и прецени фактите и обстоятелствата, относими към 
случая, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ 5.1 -  Предлага на Кмета на района да не преиздава настанителна 
заповед за общинския жилищен имот в ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 405, вх. , ет. , ап. 

и да пристъпи към процедура по чл.22 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС -  Варна. 
Гласували с „да" 5-ма присъстващи.

Сашо Д им итров , /П / не се чете
Председател на комисията
Ганчо Г а н е в , /П / не се чете
Член на комисията
Николай Гео р ги ев , /П / не се чете
Член на комисията
Бистра Спасова-Йорданова, /П / не се чете
Член на комисията
Гергана И в ан о в а , /П / не се чете
Член на комисията
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