
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

  ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ 

 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№04/18.12.2020 г. 

 

 

 

Днес, 18.12.2020 г., в 9.30 часа, се проведе заседание на жилищната комисия 

по чл. 6 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна при Район „Вл. Варненчик", назначена 

със Заповед №217/26.08.2020 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик". 

На заседанието присъстваха: 

Председател: Бистра Спасова-Йорданова – Зам.-кмет на Район „Вл. 

Варненчик" 

Членове: 1. Елка Игнатова, директор на дирекция БСИД;  

 2. Николай Георгиев, общински съветник мандат 2019 – 2023 г.;  

 3. Даниел Николов, общински съветник мандат 2019 – 2023 г.;  

 4. Десислава Минчева – юрисконсулт в Район „Вл. Варненчик". 

 

Комисията е с изискуемия кворум и може да взема решения. 

Председателят на Комисията предложи заседанието да протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разглеждане на заявления и декларации на граждани за установяване на 

жилищните нужди и определяне на степента на жилищна нужда на картотекираните 

семейства. 

2. Разглеждане на заявления за подновяване на наемни правоотношения от 

наематели на общински жилища. 

3. Настаняване на картотекирани граждани, съобразно наличния свободен 

жилищен фонд. 

4. Разглеждане на преписки на наематели на общински жилища от Район „Вл. 

Варненчик" с искания за закупуване на жилищата. 

 

Протоколчик на заседанието е Десислава Минчева. 

 

По първа точка от дневния ред Елка Игнатова докладва преписки на 

граждани, желаещи да бъдат картотекирани, както следва: 

1. Заявление, рег. №ОСИСД20004019ВЛ/20.08.2020 г., от Саша Рускова 

Панайотова, ЕГН7808167932 и Георги Валентинов Панайотов, ЕГН7707151080, за 

включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Към 

заявлението е приложена декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ от Саша Панайотова и Георги Панайотов, в която същите 

декларират, че са семейство и имат две деца.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.1 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Саша Рускова Панайотова, ЕГН7808167932 и членовете на семейството й, и 

определя степента на жилищната им нужда – III /трета/ група. 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

2. Заявление, рег. №ОСИСД20004050ВЛ/21.08.2020 г., от Даниела Василева 

Райчева, ЕГН8206271110, за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Даниела Райчева, в която същата не декларира 

членове на семейството си, както и договор за наем на недвижим имот от 01.08.2014 

г., със срок на договора 24 месеца. Служители от районната администрация са 

уведомили Даниела Райчева, че следва да представи актуален договор за наем, 

съгласно констативен протокол №001425/09.09.2020 г. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.2 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Даниела Василева Райчева, ЕГН8206271110 и определя степента на 

жилищната й нужда – II /втора/ група. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3. Заявление, рег. №ОСИСД20004096ВЛ/26.08.2020 г., от Боряна Динамирова 

Венелинова, ЕГН8511050990, за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Боряна Венелинова, в която същата декларира, че има 

две деца.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.3 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Боряна Динамирова Венелинова, ЕГН8511050990 и членовете на семейството 

й, и определя степента на жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

4. Заявление, рег. №ОСИСД20004103ВЛ/26.08.2020 г., от Мария Емилова 

Янчева, ЕГН9609300990, за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Мария Янчева, в която същата декларира, че има едно 

дете, както и договор за наем на недвижим имот от 01.06.2020 г. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 2-ро от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.4 - отказва картотекиране в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди на Мария Емилова Янчева, ЕГН9609300990 и членовете на 

семейството й. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

5. Заявление, рег. №ОСИСД20004156ВЛ/28.08.2020 г., от Галина Неделчева 

Димитрова, ЕГН9603071114, за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Галина Димитрова, в която същата декларира, че има 

едно дете. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 1.5 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Галина Неделчева Димитрова, ЕГН9603071114 и членовете на семейството й, 

и определя степента на жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

6. Заявление, рег. №ОСИСД20004246ВЛ/03.09.2020 г., от Милена Неделчева 

Ганева, ЕГН7301111018, за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Милена Ганева, в която същата не декларира членове 

на семейството си. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.6 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Милена Неделчева Ганева, ЕГН7301111018 и определя степента на 

жилищната й нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

7. Заявление, рег. №ОСИСД20004267ВЛ/03.09.2020 г., от Надя Георгиева 

Митева, ЕГН7704220953, за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Надя Митева, в която същата декларира, че има едно 

дете. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.7 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Надя Георгиева Митева, ЕГН7704220953 и членовете на семейството й, и 

определя степента на жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

8. Декларация, рег. №ОСИСД20004345ВЛ/11.09.2020 г., за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Гергана Йорданова 

Милева, ЕГН8607151113 и Драган Иванов Милев, ЕГН8707100969, в която същите 

декларират, че са семейство и имат едно дете. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, във 

връзка с чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.8 – предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

Район „Вл. Варненчик“ Гергана Йорданова Милева, ЕГН8607151113 и членовете на 

семейството й, поради наличие на придобити имоти, попадащи в хипотезите на чл. 

4, ал. 1, т. 2, предложение 1-во и т. 5 (магазин) от НУРУЖНГНПОЖ и деклариране на 

неверни данни.  

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

9. Заявление, рег. №ОСИСД20004363ВЛ/11.09.2020 г., от Сияна Надеждова 

Камбурова, ЕГН9809211036, за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Сияна Камбурова, в която същата не декларира 

членове на семейството си. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 1.9 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Сияна Надеждова Камбурова, ЕГН9809211036 и определя степента на 

жилищната й нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

10. Заявление, рег. №ОСИСД20004396ВЛ/14.09.2020 г., от Тодорка Ганчева 

Янакиева, ЕГН8409258818, за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Тодорка Янакиева, в която същата декларира две 

деца. Към заявлението е приложен договор за наем на недвижим имот от 01.02.2020 

г.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.10 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Тодорка Ганчева Янакиева, ЕГН8409258818 и членовете на семейството й, и 

определя степента на жилищната им нужда – II /втора/ група. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

11. Декларация, рег. №ОСИСД20004506ВЛ/21.09.2020 г., за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Радостина Кръстева 

Андриянова, ЕГН8902101070 и Тимор Евгениев Андриянов, ЕГН8606300980, в която 

същите декларират, че са семейство и имат едно дете. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 1.11 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Радостина Кръстева Андриянова, ЕГН8902101070, като я оставя 

картотекирана в картотеката на граждани с установени жилищни нужди с членовете 

на семейството й: Тимор Евгениев Андриянов, ЕГН8606300980 – съпруг, Константин 

Тимор Андриянов, ЕГН2047121007. Степента на жилищната нужда остава 

непроменена. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

12. Заявление, рег. №ОСИСД20004569ВЛ/25.09.2020 г., от Петранка 

Димитрова Дечева, ЕГН6008121015 и Атанас Иванков Дечев, ЕГН5410251141, за 

включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Към 

заявлението е приложена декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ от Петранка Дечева и Атанас Дечев, в която същите декларират, че 

са семейство. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.12 – включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Петранка Димитрова Дечева, ЕГН6008121015 и членовете на семейството й, и 

определя степента на жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

13. Заявление, рег. №ОСИСД20004696ВЛ/02.10.2020 г., от Вилияна 

Николаева Филипова, ЕГН8908249419, за включване в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Вилияна Филипова, в която същата 

декларира, че има едно дете, както и договор за наем за недвижим имот от 

07.02.2020 г. 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.13 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Вилияна Николаева Филипова, ЕГН8908249419 и членовете на семейството й, 

и определя степента на жилищната им нужда – II /втора/ група. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

14. Заявление, рег. №ОСИСД20004735ВЛ/05.10.2020 г., от Радослав Петров 

Бориславов, ЕГН9904172202, за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Радослав Бориславов, в която същият не декларира 

членове на семейството си. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.14 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Радослав Петров Бориславов, ЕГН9904172202 и определя степента на 

жилищната му нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

15. Заявление, рег. №ОСИСД20004932ВЛ/16.10.2020 г., от Маринела 

Тодорова Костадинова, ЕГН9408241052 и Георги Кирчев Вощев, ЕГН9003230960, за 

включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Към 

заявлението е приложена декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ от Маринела Костадинова и Георги Вощев, в която същите  

декларират, че съжителстват на семейни начала и имат две деца.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.15 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Маринела Тодорова Костадинова, ЕГН9408241052, Георги Кирчев Вощев, 

ЕГН9003230960 и децата им: Ивона Георгиева Вощева, ЕГН1544201039, Теа 

Георгиева Вощева, ЕГН1846061050, и определя степента на жилищната им нужда – 

III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

16. Заявление, рег. №ОСИСД20004948ВЛ/19.10.2020 г., от Марио Желев 

Байчев, ЕГН0248141022, за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Марио Байчев, в която същият не декларира членове 

на семейството си.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.16 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Марио Желев Байчев, ЕГН0248141022 и определя степента на жилищната му 

нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

17. Заявление, рег. №ОСИСД20005206ВЛ/04.11.2020 г., от Веселина Росенова 

Ташева, ЕГН7210221138, за включване в картотеката на граждани с установени 
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жилищни нужди, към което е приложена декларация за семейно положение и по чл. 

4 от НУРУЖНГНПОЖ.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 2-ро от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.17 - отказва картотекиране в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Веселина Росенова Ташева, ЕГН7210221138. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

По втора точка от дневния ред бяха докладвани от Елка Игнатова 

заявления и декларации от текущи наематели на общински жилища за преиздаване 

на настанителна заповед. С оглед на представените със заявленията и приобщените 

служебно документи, съобразявайки се с изискванията на НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна и проведени дебати, комисията взе следните решения: 

1. Заявление, рег. №АУ080548ВЛ/25.08.2020 г., от Живка Иванова Парушева, 

ЕГН5710111032 и Паруш Славов Парушев, ЕГН5506040986, относно общинско 

жилище в бл. 406, вх. 22, ет. 3, ап. 54, с искане за преиздаване на настанителната 

заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация 

от Живка Парушева и Паруш Парушев за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, както и удостоверение за сключен граждански брак. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.1 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. 

“Вл. Варненчик“, бл. 406, вх. 22, ет. 3, ап. 54, на Живка Иванова Парушева, 

ЕГН5710111032 и Паруш Славов Парушев, ЕГН5506040986 – съпруг.  

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

2. Заявление, рег. №АУ078543ВЛ/19.08.2020 г., от Тодор Маринов Йорданов, 

ЕГН6203231085 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 11, ет. 4, ап. 138, с 

искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване под наем и 

вписване на сина му Иван Маринов и семейството на другия му син Мартин Маринов. 

Към заявлението е приложена декларация от Тодор Йорданов за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид установеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.2 – отказва Иван Тодоров Маринов, ЕГН9405260980, да бъде 

включен в настанителната заповед на Тодор Маринов Йорданов, поради 

придобиване право на собственост върху недвижим имот.  

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 3 и чл. 

21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде 

заповед за настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище с адрес: гр. 

Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 404, вх. 11, ет. 4, ап. 138 на Тодор Маринов 

Йорданов, ЕГН6203231085, Мартин Тодоров Маринов, ЕГН8801031062 – син и 

членовете на семейството му: Йорданка Милчева Маринова, ЕГН9105131019 – 

съпруга, Теодора Мартинова Маринова, ЕГН1048031056 – дъщеря и Петър Мартинов 

Маринов, ЕГН1348180940 – син.  

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3. Заявление, рег. №АУ085425ВЛ/08.09.2020 г., от Никола Атанасов Николов, 

ЕГН5107231046 и Янка Петрова Андреева, ЕГН5508311032 – наематели на общинско 
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жилище в бл. 305, вх. 5, ет. 6, ап. 86, с искане за преиздаване на настанителната 

заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация 

от Никола Николов и Янка Андреева за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, в която същите декларират, че са семейство. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.3 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. 

“Вл. Варненчик“, бл. 305, вх. 5, ет. 6, ап. 86 на Никола Атанасов Николов, 

ЕГН5107231046 и Янка Петрова Андреева, ЕГН5508311032 – съпруга.  

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

4. Заявление, рег. №АУ085634ВЛ/08.09.2020 г., от Василка Руменова 

Иванова, ЕГН7908291130 – наемател на общинско жилище в бл. 32, вх. 2, ет. 4, ап. 

59, с искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за отдаване под 

наем. Към заявлението е приложена декларация от Василка Иванова за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, в която същата декларира 

три деца – Тамара Иванова, Златка Иванова и Росен Иванов.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 

11, ал. 1, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.4 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 1 /една/ година за общинско жилище с адрес: ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 32, вх. 2, ет. 4, ап. 59 на Василка Руменова Иванова, 

ЕГН7908291130 и членовете на семейството й: Тамара Василева Иванова, 

ЕГН0748260971 – дъщеря, Златка Василкова Иванова, ЕГН0943260451 – дъщеря и 

Росен Василков Иванов, ЕГН1244290966 - син, при условие ежемесечно Василка 

Иванова да представя документ, удостоверяващ погасяване на дълга по 

изпълнително дело №20188950401252 на частен съдебен изпълнител Людмил 

Станев, рег. №895 в НК. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

5. Заявление, рег. №АУ086599ВЛ/09.09.2020 г., от Лъчезар Петров Маринов, 

ЕГН6411060985 – наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. 1, ет. 6, ап. 16, с 

искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за отдаване под наем. 

Към заявлението е приложена декларация от Лъчезар Маринов за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, в която същият не 

декларира членове на семейството си.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.5 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок до пренастаняване в друго общинско жилище, съобразно 

нормите и наличния жилищен фонд, но не повече от 3 /три/ години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 1, ет. 6, ап. 16 на 

Лъчезар Петров Маринов, ЕГН6411060985.  

За площта, надвишаваща жилищните норми, регламентирани в чл. 10, ал. 1 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, съгласно чл. 10, ал. 4 от наредбата да заплаща 
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наем, определен по „Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем 

на общински жилища" на ОбС – Варна. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

6. Молба, вх. №ОСИСД20004342ВЛ/11.09.2020 г., от Гергана Йорданова 

Милева, ЕГН8607151113, за настаняване в общинско жилище на адрес: гр. Варна, 

ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 407, вх. 1, ет. 1, ап. 3, тъй като титулярят Анастасия 

Йорданова Йорданова е починал. Към молбата е приложен препис-извлечение от акт 

за смърт на Анастасия Йорданова. Гергана Милева заявява, че това жилище е 

основно за нея и семейството й. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на гореизложеното, след като разгледа преписките и прецени фактите 

и обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.6 – не удовлетворява искането на Гергана Йорданова Милева, 

ЕГН8607151113 по молба с вх. №ОСИСД20004342ВЛ/11.09.2020 г. за настаняване в 

общинско жилище на адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 407, вх. 1, ет. 1, 

ап. 3.  

 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна предлага на 

Кмета на Района да бъде прекратено наемното отношение с Анастасия Йорданова 

Йорданова, ЕГН5009091253, възникнало с настанителна заповед №053/28.03.2018 г. 

и договор №053/28.03.2018 г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес: 

ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 407, вх. 1, ет. 1, ап. 3.  

Районната администрация да укаже на наследниците на Анастасия Йорданова 

да освободят общинския жилищен имот в четиринадесетдневен срок. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

7. Молба, вх. №АУ085350ВЛ-008ВЛ/15.09.2020 г. от Светла Йорданова 

Янчева, ЕГН5111151017 и Тодор Иванов Янчев, ЕГН5203081240 – наематели на 

общинско жилище в ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 406, вх. 2, ет. 7, ап. 45, във връзка 

със заявление, рег. №АУ085350ВЛ/08.09.2020 г. от посочените лица с искане за 

преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване 

на двете им дъщери Йорданка Янчева и Милена Янчева, както и Иван Колев – внук. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.7 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ да отмени настанителна заповед 

№130/18.09.2017 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№130/18.09.2017 г. за наем със Светла Йорданова Янчева, ЕГН5111151017 и Тодор 

Иванов Янчев, ЕГН5203081240.  

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 3 и чл. 

21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде 

заповед за настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище с адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 2, ет. 7, ап. 45 на Йорданка Тодорова 

Янчева, ЕГН7712071138, Милена Тодорова Янчева, ЕГН8107311091 и Иван 

Радостинов Колев, ЕГН9611040940.  

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

8. Заявление, рег. №АУ090590ВЛ/18.09.2020 г., от Гълъбина Христова 

Юлиянова, ЕГН5112011112 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 1, ет. 4, 

ап. 11 с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на сина й Сашо Юлиянов Христов. Към заявлението е 

приложена декларация от Гълъбина Юлиянова за семейно положение и по чл.4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.8 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 1 /една/ година за общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. 

„Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 1, ет. 4, ап. 11 на Гълъбина Христова Юлиянова, 

ЕГН5112011112 и Сашо Юлиянов Христов, ЕГН7201231004 – син.  

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

9. Заявление, рег. №АУ091391ВЛ/21.09.2020 г., от Мария Асенова Ангелова, 

ЕГН6301281075 – наемател на общинско жилище в бл. 401, вх. 9, ет. 1, ап. 142, с 

искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване под наем и 

вписване на Исийн Самуилов Симеонов /син/. Към заявлението е приложена 

декларация от Мария Ангелова за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.9 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 1 /една/ година за общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. 

„Вл. Варненчик", бл. 401, вх. 9, ет. 1, ап. 142 на Мария Асенова Ангелова, 

ЕГН6301281075 и Исийн Самуилов Симеонов, ЕГН9102071127 - син.  

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

10. Заявление, рег. №ОСИСД20004624ВЛ/29.09.2020 г., от Димитър Кондов 

Демиров, ЕГН6712291085 – наемател на общинско жилище в бл. 203, вх. 1, ет. 6, ап. 

23, във връзка с промяна в семейно положение и искане за вписване на съпругата 

му Олга Цветанова в настанителната заповед. Към заявлението е приложена 

декларация от Димитър Демиров и Олга Цветанова за семейно положение и по чл. 4 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.10 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна, предлага на Кмета на Района да отмени настанителна заповед 

№110/25.07.2018 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№110/25.07.2018 г. за наем с Димитър Кондов Демиров, ЕГН6712291085. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, 

ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде 

заповед за настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище с адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 203, вх. 1, ет. 6, ап. 23 на Димитър Кондов 

Демиров, ЕГН6712291085 и членовете на семейството му: Олга Цветанова, 

ЕГН6410081134 – съпруга. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

11. Заявление, рег. №АУ076136ВЛ/13.08.2020 г., от Никола Владимиров 

Николов, ЕГН5503151040 и Мария Николова Христова, ЕГН5512031073 – наематели 

на общинско жилище в бл. 307, вх. 2, ет. 2, ап. 27, с искане за преиздаване на 

настанителната заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е 

приложена декларация от Никола Николов и Мария Христова за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.11 – определя срок един месец на Никола Николов да представи 

доказателства за прекратяване на правото на ползване на съпругата си Мария 

Христова относно имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ №2А. 

При изпълнение на дадените указания в срок, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, 

във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 13, ал. 3, чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна, предлага на Кмета на Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 

/три/ години за общинско жилище с адрес гр.Варна, ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 307, 

вх. 2, ет. 2, ап. 27 на Никола Владимиров Николов, ЕГН5503151040 и Мария 

Николова Христова, ЕГН5512031073 – съпруга. 

При неизпълнение на указанията в срок, на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 6 и т. 7 от Закона за 

общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 7 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и 

чл. 9, ал. 1, б. “а“ и б. “и“ Раздел V от Договор №123/18.09.2017 г. за отдаване под 

наем, предлага на кмета на Района да бъде прекратено наемното отношение с 

Никола Владимиров Николов, ЕГН5503151040 и Мария Николова Христова, 

ЕГН5512031073 – съпруга, възникнало с настанителна заповед №123/18.09.2017 г. и 

договор №123/18.09.2017 г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес ж. 

к. „Вл. Варненчик", бл. 307, вх. 2, ет. 2, ап. 27. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

12. Заявление, рег. №АУ092997ВЛ/25.09.2020 г., от Анка Ангелова 

Любомирова, ЕГН5702141039 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 5, ет. 2, 

ап. 55, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на внуците си Фиданка Бранимирова Любомирова и Васил 

Бранимиров Любомиров. Към заявлението е приложена декларация от Анка 

Любомирова за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с 

която декларира внука си – Люта Бранимиров Любомиров. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5  от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.12 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 1 (една) година за общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. 

„Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 5, ет. 2, ап. 55 на Анка Ангелова Любомирова, 

ЕГН5702141039, членовете на домакинството й – Люта Бранимиров Любомиров, 

ЕГН0642201026 – внук, Фиданка Бранимирова Любомирова, ЕГН0050067952 – 

внучка и Васил Бранимиров Любомиров, ЕГН0249220980 – внук.  

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

13. Молба, вх. №АУ081325ВЛ-006ВЛ/16.09.2020 г., от Добринка Дикова 

Христова, ЕГН6805077936 – наемател на общинско жилище в ж.к. “Вл. Варненчик“, 

бл. 403, вх. 14, ет. 1, ап. 1 и във връзка със заявление, рег. 

№АУ081325ВЛ/26.08.2020 г., от Добринка Христова и Христо Маринов Христов, 

ЕГН6311027900, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за 

отдаване под наем и вписване на синовете им Марин Маринов и Даниел Маринов. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.13 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна, предлага на Кмета на Района да отмени настанителна заповед 

№106/18.09.2017 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№106/18.09.2017 г. за наем с Добринка Дикова Христова, ЕГН6805077936 и Христо 

Маринов Христов, ЕГН6311027900. 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 3 и чл. 

21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде 

заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско жилище с адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 403, вх. 14, ет. 1, ап. 1 на Марин Христов Маринов, 

ЕГН8808217927 и Даниел Христов Маринов, ЕГН9002138042 – брат. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

14. Молба, вх. №ОСИСД20004792ВЛ/07.10.2020 г., от Димитър Атанасов 

Дечев, ЕГН8711071027 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 16, ет. 5, ап. 

243, с искане за вписване на родителите му Петранка Дечева и Атанас Дечев в 

настанителната заповед. Към заявлението са приложени декларация от Димитър 

Дечев за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и 

декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от 

Петранка Димитрова Дечева, ЕГН6008121015 и Атанас Иванков Дечев, 

ЕГН5410251141. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.14 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна предлага на Кмета на Района да отмени настанителна заповед 

№101/19.07.2018 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№101/19.07.2018 г. за наем с Димитър Атанасов Дечев, ЕГН8711071027. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, 

ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде 

заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско жилище с адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 16, ет. 5, ап. 243 на Димитър Атанасов 

Дечев, ЕГН8711071027 и семейството на родителите му: Петранка Димитрова 

Дечева, ЕГН6008121015 и Атанас Иванков Дечев, ЕГН5410251141. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

15. Заявление, рег. №АУ099240ВЛ/12.10.2020 г., от Атанас Петров Атанасов, 

ЕГН8704251046 и Христина Иванова Атанасова, ЕГН9004140959 – наематели на 

общинско жилище в бл. 306, вх. 15, ет. 3, ап. 221, с искане за преиздаване на 

настанителната заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е 

приложена декларация от Атанас Атанасов и Христина Атанасова за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларират две 

деца – Галена Атанасова и Емма Атанасова. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.15 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. 

„Вл. Варненчик", бл. 306, вх. 15, ет. 3, ап. 221 на Атанас Петров Атанасов, 

ЕГН8704251046 и членовете на семейството му: Христина Иванова Атанасова, 

ЕГН9004140959 – съпруга, Галена Атанасова Атанасова, ЕГН1048130974 – дъщеря и 

Емма Атанасова Атанасова, ЕГН1943251050 – дъщеря.  

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

По точка трета от дневния ред Елка Игнатова докладва на комисията, че 

след проведени процедури по прекратяване на наемни правоотношения и изземване 

са налични шест свободни жилища.  

За да вземе решенията си, комисията прегледа:  

3.1 Преписките на включените в картотеката на Район „Вл. Варненчик“ 

граждани с установени жилищни нужди;  



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

3.2 Наемна преписка на Илко Иванов Илчев – наемател на общински 

жилищен имот;  

3.3 Депозираните в районната администрация заявления с 

№№ОСИСД20004247ВЛ/03.09.2020 г. от Анелия Огнянова Любомирова, 

ОСИСД20004461ВЛ/17.09.2020 г. от Анелия Георгиева Иванова с изрични искания за 

настаняване в общински жилища, находящи се в ж.к. „Вл. Варненчик“, блок 32. 

По т.3.1 от преписките, включени в картотеката на Района, комисията се спря 

на заявления с вх. №№СЖН-301-150/19.06.2007 г. на Марина Христова Стефанова, 

ЕГН7902160955, СЖН-301-157/26.06.2007 г. на Павлина Ангелова Шекерджиева, 

ЕГН7709100971, СЖН-301-321/01.10.2009 г. (ОСИСД15006842ВЛ/18.12.2015 г.) на 

Милена Красимирова Исмаил, ОСИСД16005632ВЛ/25.10.2016 г. на Иван Христов 

Иванов, ЕГН7510101128, ОСИСД19003526ВЛ/19.06.2019 г. на Кръстинка Георгиева 

Пеева, ЕГН5606270977 и ОСИСД19003525ВЛ/19.06.2019 г. на Диян Ивелинов 

Петров, ЕГН0046080980.  

3.1.1 Марина Стефанова е самотна майка с три деца, едното от които е на 17 

год. с ТЕЛК 100% с ч.п. и близнаци на 1 год. и 10 мес. Семейството живее в жилище 

на родители, състоящо се от стая и кухня. Жилищната площ на апартамента е 

крайно недостатъчна за удовлетворяване на жилищните нужди на домакинството, 

което се състои от две семейства. Г-жа Стефанова ежегодно подава декларации за 

семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 11, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 3.1.1 – предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ в общинско 

жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 404, вх. 10, ет. 7, ап. 120 да 

настани Марина Христова Стефанова, ЕГН7902160955 и членовете на семейството й 

за срок от 3 /три/ години. Във връзка с това Марина Христова Стефанова, 

ЕГН7902160955 и членовете на семейството й да бъдат извадени от картотеката на 

граждани с установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3.1.2 Павлина Шекерджиева е с ТЕЛК 95% без ч.п., самотна майка с дъщеря 

на 14 год. Семейството живее в жилище на родители, състоящо се от три стаи и 

кухня. Жилищната площ на апартамента е недостатъчна за удовлетворяване на 

жилищните нужди на домакинството, което се състои от четири семейства. Г-жа 

Шекерджиева ежегодно подава декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 11, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 3.1.2 – предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ в общинско 

жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 405, вх. 10, ет. 8, ап. 48 да 

настани Павлина Ангелова Шекерджиева, ЕГН7709100971 и членовете на 

семейството й за срок от 3 /три/ години. Във връзка с това Павлина Ангелова 

Шекерджиева, ЕГН7709100971 и членовете на семейството й да бъдат извадени от 

картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3.1.3 Милена Исмаил живее със съпруга си, дъщеря на 13 год. и син на 5 год. 

в двустайно жилище на свободен наем. Семейството ежегодно подава декларации за 

семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 11, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 3.1.3 – предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ в общинско 

жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 26, ет. 1, ап. 7 да настани 

Милена Красимирова Исмаил, ЕГН8010081093 и членовете на семейството й за срок 

от 3 /три/ години. Във връзка с това Милена Красимирова Исмаил, ЕГН8010081093 и 
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членовете на семейството й да бъдат извадени от картотеката на граждани с 

установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3.1.4 Иван Иванов живее със съпругата си и дъщеря им на 11 год. в 

двустайно жилище на свободен наем. Семейството ежегодно подава декларации за 

семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 11, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 3.1.4 – предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ в общинско 

жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 307, вх. 2, ет. 4, ап. 33 да 

настани Иван Христов Иванов, ЕГН7510101128 и членовете на семейството му за 

срок от 3 /три/ години. Във връзка с това Иван Христов Иванов, ЕГН7510101128 и 

членовете на семейството му да бъдат извадени от картотеката на граждани с 

установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3.1.5 Кръстинка Пеева и Диян Петров са баба и внук. Лицата са адресно 

регистрирани на адрес на общинско жилище от фонд „Резервен“ на Община Варна, 

находящо се в ж.к. „Вл. Варненчик“. Г-жа Пеева и г-н Петров живеят при Силвия 

Асенова Маринова и членовете на семейството й, които са настанени в общинския 

имот, състоящ се от две стаи и кухня. Кръстинка Пеева е майка на Силвия Маринова, 

а Диян Петров – пълнолетен син. Жилищната площ на апартамента е крайно 

недостатъчна за удовлетворяване на жилищните нужди на домакинството на Силвия 

Маринова, състоящо се от четири семейства.  

Във връзка с писмо от директор на дирекция „Социални дейности“ при 

Община Варна с вх. №СД19000950ВН-001ВЛ/03.09.2019 г. до Кмета на Район „Вл. 

Варненчик“ относно разрешаване на жилищен проблем на Кръстинка Георгиева 

Пеева, жилищната комисия е приела решение №2.40/04/10.09.2019 г., с което е 

предложила картотечната преписка на Кръстинка Пеева да бъде докладвана на 

заседание на комисията при наличие на свободен жилищен фонд. 

В районната администрация е получено писмо, вх. №ОСИСД20003755ВЛ/ 

04.08.2020 г., от Омбудсмана на Република България в подкрепа на домакинството 

на Силвия Маринова, както и писмо от директор на дирекция „Социални дейности“ 

при Община Варна с вх. №СД20001050ВН-001ВЛ/23.10.2020 г. относно разрешаване 

на жилищния проблем на Кръстинка Пеева и Диян Петров.  

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 11, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 3.1.5 – предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ в общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 405, вх. 17, ет. 2, ап. 53 да 

настани Кръстинка Георгиева Пеева, ЕГН5606270977 и Диян Ивелинов Петров, 

ЕГН0046080980 за срок от 3 /три/ години, след декларирано съгласие. Във връзка с 

това Кръстинка Пеева и Диян Петров да бъдат извадени от картотеката на граждани 

с установена жилищна нужда.  

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

По т.3.2 Елка Игнатова докладва наемната преписка на Илко Илчев във 

връзка с постъпили заявления с вх. №№ОСИСД20003197ВЛ/03.07.2020 г., 

ОСИСД20005426ВЛ/13.11.2020 г. с искане за пренастаняване на домакинството му в 

по-голям жилищен имот.  

Илко Илчев е наемател от 2005 г. на общинско жилище в бл.26, ет.14, ап.70, 

което е с 15.76 кв. м. жилищна площ. Последната настанителна заповед е със срок 

до 12.06.2023 г. Г-н Илчев в заповедта е вписан с детето си Марина Илчева на 4 год. 

и майката на детето – Лиляна Борисова.  

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
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чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 3 и ал. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.2 – предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ в общинско 

жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 204, вх. 3, ет. 8, ап. 90 да 

пренастани Илко Иванов Илчев, ЕГН8109211065 и членовете на домакинството му за 

срок от 3 години, след декларирано съгласие. Наемателите да освободят 

обитаваното до момента общинско жилище в едномесечен срок от получаване на 

новата настанителна заповед. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

По т. 3.3 относно заявления с №№ОСИСД20004247ВЛ/03.09.2020 г. от 

Анелия Огнянова Любомирова, ОСИСД20004461ВЛ/17.09.2020 г. от Анелия 

Георгиева Иванова и предвид факта, че в посочения от тях блок 32 в момента 

липсват свободни общински жилищни имоти, комисията взе следните решения: 

РЕШЕНИЕ 3.3.1 – Не удовлетворява заявление с вх. № 

ОСИСД20004247ВЛ/03.09.2020 г. от Анелия Огнянова Любомирова за настаняване в 

общинско жилище в бл. 32.  

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.3.2 – Не удовлетворява заявление с вх. № 

ОСИСД20004461ВЛ/17.09.2020 г. от Анелия Георгиева Иванова за настаняване в 

общинско жилище в бл. 32.  

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

По четвърта точка от дневния ред Елка Игнатова докладва преписки, 

изпратени от Община Варна с искане за изразяване на становище от Комисията по 

чл. 6, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ при Района, дали наемателите отговарят на условията 

за закупуване на ползваните от тях общински жилища.  

След като се запозна със заявленията, ведно с наемните досиета на 

наемателите, след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за 

случаите, комисията взе следните решения: 

1. Писмо, вх. №АУ058458ВН-002ВЛ/08.07.2020 г., от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, рег.  

№АУ058458ВН/01.07.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 307, вх. 2, ет. 5, ап. 34, от Марияна Николаева 

Каракашева, ЕГН8112260975, до Кмета на Община Варна. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 

4, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.1 – наемателят Марияна Николаева Каракашева, ЕГН8112260975 

и членовете на домакинството й отговорят на условията за закупуване на общинско 

жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 307, вх. 2, ет. 5, ап. 34. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

2. Писмо, вх. №АУ085672ВН-002ВЛ/16.09.2020 г., от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, рег.  

№АУ085672ВН/08.09.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 16, ет. 5, ап. 243 от Димитър Атанасов 

Дечев, ЕГН8711071027, чрез пълномощник Петранка Димитрова Дечева, 

ЕГН6008121015, до кмета на Община Варна. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 

4, ал. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 и т. 7 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 
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РЕШЕНИЕ 4.2 – наемателят Димитър Атанасов Дечев, ЕГН8711071027, не 

отговаря на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 

бл. 404, вх. 16, ет. 5, ап. 243. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3. Писмо, вх. №АУ095421ВН-002ВЛ/12.10.2020 г., от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, рег.  

№АУ095421ВН/01.10.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 227, вх. 2, ет. 4, ап. 51, от Славчо Георгиев Гаджев, 

ЕГН6808124585, до Кмета на Община Варна. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 

4, ал. 1 и чл.  35, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.3 – наемателят Славчо Георгиев Гаджев, ЕГН6808124585 и 

членовете на домакинството му отговорят на условията за закупуване на общинско 

жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 227, вх. 2, ет. 4, ап. 51. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

4. Писмо, вх. №АУ101615ВН-002ВЛ/30.10.2020 г., от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, рег. 

№АУ101615ВН/19.10.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 4, ет. 1, ап. 3, от Минка Костова Андонова, 

ЕГН4412221231, до Кмета на Община Варна. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 

4, ал. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 и т. 7 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 4.4 – наемателят Минка Костова Андонова, ЕГН4412221231, не 

отговаря на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 

бл. 405, вх. 4, ет. 1, ап. 3. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

5. Писмо, вх. №АУ104743ВН-003ВЛ/10.11.2020 г., от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, рег.  

№АУ104743ВН/27.10.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 1, ет. 6, ап. 21 от Каймет Ахмед Ибрям, 

ЕГН7610031174, до Кмета на Община Варна. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 

4, ал. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 4.5 – наемателят Каймет Ахмед Ибрям, ЕГН7610031174 и 

членовете на семейството й не отговарят на условията за закупуване на общинско 

жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 1, ет. 6, ап. 21. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на комисията бе закрито 11.50ч. 
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Николай Георгиев, ………………………. 
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