
ОБЩИНА ВАРНА - РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК'

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л  
№ 04/10.09.2019 г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Ж ИЛИЩ НА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. б, АЛ. 1 ОТ НУРУЖ НГНПОЖ
В РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК"

РЕШ ЕНИЕ ПО ТОЧКА „ЧЕТВЪРТА"

2. Докладна записка № ОСИСД19004569ВЛ-001ВЛ/05.09.2019 г. от ст. експер- 
СЖП в дирекция БСИД относно настанителна преписка на Павлин .... Янков, -
наемател на общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. *, ет. *, ап. *.

Павлин ... Янков е наемател на общинския жилищен имот на адрес ж. к. „Вг. 
Варненчик", бл. 405, вх. *, ет. *, ап. * по настанителна заповед №110/08.07.2016 г. .■ 
договор № 110/08.07.2016 г. за отдаване под наем. В заповедта Павлин Янков е вписа- 
с брат си Янко Янков. Заповедта е със срок три години, а именно до 08.07.2019 г.

Във връзка с необходимостта от подновяване на настанителната заповед .■
договора за отдаване под наем на общинското жилище, са извършени проверки .■
залепени покани на входната врата на апартамента за явяване в районнатг
администрация. Съставени са констативни протоколи с № № 540/02.07.2019 г..
584/25.07.2019 г. На 16.08.2019 г. е проведен телефонен разговор /регистриран с 
№625/16.08.2019 г./ със съсед от ап. * - Ф. Д., която твърди, че наемателите на ап, * 
живеят в общинското жилище.

По направени справки на 02.09.2019 г, по абонатен №1275093 към „В и К - 
Варна" ООД и по клиентски №1100169649 към „Енерго-Про Варна" ЕАД е установено 
че има задължения за консумативни разходи за вода в размер на 30,95 лв. по фактура 
от 23.08.2019 г. и за ел. енергия в размер на 0,04 лв. по фактура от 05.10.2016 г.

От служебна бележка № АУ086071ВЛ/02.09.2019 г. е видно, че Павлин Янков има 
‘ Задължения към общинския бюджет в размер на 42,66 лв. с вкл. лихви. Задължението е 
за наем за м. август 2019 г.

Към настоящият момент в деловодството на Район „Вл. Варненчик" от Павлин 
Янков и Янко Янков няма представени документи.

С горното наемателите са осъществили състава на чл.46, ал.1, т. 6 от Закона зе 
общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС - 
Варна за прекратяване на наемното правоотношение, поради изтичане на срока за 
настаняване на наемателя в общинско жилище, определен с настанителна заповед на 
кмета на района.

С оглед на изложеното, след като взе предвид мотивите, изложени в докладната 
записка и прецени фактите и обстоятелствата, относими към случая, на основание чл.б, 
ал.2, Т.5 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл.46, ал.1, т.6 от Закона за общинската 
собственост и чл.21, ал.1, т.5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС - Варна, комисията взе 
следното

РЕШЕНИЕ 4.2 - Предлага на кмета на Района да бъдат прекратени наемните
отношения с Павлин ........... Янков, ЕГН*** и Янко   Янков, ЕГН***, възникнали с
настанителна заповед № 69/29.06.2016 г. и договор №69/29.06.2016 г. за отдаване под 
наем за общинско жилище на адрес ж. к, „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. *, ет. *, ап. *.



При депозиране на документк- за “ сл-овява-е  на настанителната заповед и 
договора за отдаване под наем на общинското жилище от Павлин Янков и Янко Янков в 
срока за обжалване на заповедта за прекратяване на наемни отношения, последната да 
бъде отменена и на основание чл. б, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 13, ал. 3 и във връзка 
с чл. 11, ал, 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС - Варна, предлага на Кмета на Района да 
издаде заповед за настаняване със срок 3 години за общинско жилище в ж. к. „Вл.
Варненчик", бл. 405, вх. *, ет. *, ап. * на Павлин .............  Янков, ЕГН*** и Янко .....
Янков, ЕГН***.

Резултати от гласуването: За - 5, Против -  0, Въздържал се  -  0, предложението 
се приема.

Бистра Спасова-Иорданова, /П/ не се чете 
Председател на комисията
Дора А тан асова , /П/ не се чете
Член на комисията
Ганчо Га н е в , /П/ не се чете
Член на комисията
Николай Гео р ги ев , /П/ не се чете
Член на комисията
Гергана И в ан ова , /П/ не се чете
Член на комисията
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