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   ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ 

 

 

 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№02/07.10.2021 г. 

 

 

Днес, 07.10.2021 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 №131/19.05.2021 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик". 

На заседанието присъстваха: 

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

Варненчик" 

Членове: 1. Николай Георгиев, общински съветник мандат 2019 – 2023 г.; 

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

 3. Гергана Иванова, ст. експерт СЖП в Район „Вл. Варненчик". 

 

От заседанието отсъства Елка Игнатова, директор на дирекция БСИД, поради 

отпуск. 

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 Гергана Иванова. 

 

По първа точка от дневния ред Бистра Спасова-Йорданова докладва 

преписки на граждани, желаещи да бъдат картотекирани, както следва: 

1. Заявление, рег. №ОСИСД21001896ВЛ/30.03.2021 г., от П. Й. И., ЕГН***, 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 П. И., в която същата декларира, че има едно дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 
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установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001563/31.03.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, 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 П. Й. И., ЕГН*** и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

2. Заявление, вх. №ОСИСД21002007ВЛ/06.04.2021 г. от Г. С. И., ЕГН***, с 

което същата информира, че желае да оттегли заявлението за картотекиране, 

поради придобиване на право на собственост върху недвижим имот. 

Г. И. е картотекирана със семейството си III (трета) група по заявление с вх. 

№ОБС12001190ВЛ/30.05.2012 г. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

От справка по лице в Служба по вписванията – Варна е установено, че по 

партидата на Г. С. И. има вписвания, отбелязвания и заличавания, а именно: на 

22.03.2021 г. е вписана като страна – купувач по нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот относно жилище в ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна 

право да кандидатстват за настаняване под наем в жилище от фонд „настаняване 

под наем на граждани с установени жилищни нужди“ имат граждани и техните 

семейства, които не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти на 

територията на Община Варна.  

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

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

РЕШЕНИЕ 1.2 – предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди Г. С. И., ЕГН*** и членовете на семейството 

й, поради придобиване на право на собственост върху недвижим имот.  

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3. Молба с вх. №ОСИСД21002161ВЛ/16.04.2021 г. от К. Г. С., ЕГН***, с 

искане за прехвърляне на картотечната й преписка в Район „Младост“, поради 

променен настоящ адрес.  

С писмо, изх. №ОСИСД21002161ВЛ-001ВЛ/21.04.2021 г., на Кмета на Район 

„Вл. Варненчик“, заявление, рег. №ОСИСД19003303ВЛ/06.06.2019 г., за 

картотекиране на К. Г. С. ведно с всички приложени документи е изпратено в Район 

„Младост“. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.3 – предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди К. Г. С., ЕГН*** и членовете на семейството 

й, поради промяна на настоящия адрес на територията на друг район.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

4. Заявление, рег. №ОСИСД21002351ВЛ/28.04.2021 г., от В. Х. А., ЕГН*** и 

С. В. Б., ЕГН***, за включване в картотеката на граждани с установени жилищни 

нужди. Към заявлението са приложени декларация за семейно положение и по чл. 4 

от НУРУЖНГНПОЖ от В. А., в която същата декларира, че има едно дете и 

декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от С. Б., в която 

лицето не декларира членове на семейството си. С. Б. е пълнолетна дъщеря на В. А.. 
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Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001564/12.05.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.4 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди В. Х. А., ЕГН***, Д. М. А., ЕГН*** – дъщеря и С. В. Б., ЕГН***, и определя 

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

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

5. Заявление, рег. №ОСИСД21002498ВЛ/12.05.2021 г., от З. А. И., ЕГН***, 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 З. И., в която същата декларира, че има едно дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001565/13.05.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.5 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди З. А. И., ЕГН** и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

6. Заявление, рег. №ОСИСД21002528ВЛ/13.05.2021 г., от Я. А. Я., ЕГН***, 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 Я. Я., в която същата декларира, че има две деца. Към 

заявлението е приложен договор за наем на недвижим имот. Г-жа Я. декларира, че 

не може да направи адресна регистрация на този адрес, тъй като наемодателя не 

позволява това. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка на адрес, 

е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на условията на 

НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е съставен 

констативен протокол №001566/13.05.2021 г. 
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Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, 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 Я. А. Я., ЕГН*** и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната им нужда – II /втора/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

7. Декларация, рег. №ОСИСД21002568ВЛ/17.05.2021 г., за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Б. И. Х., ЕГН***. 

Б. Х. е картотекирана с едно дете III /трета/ група по заявление с 

№ОСИСД21000041ВЛ/05.01.2021 г.  

С настоящата декларация Б. Х. заявява, че притежава идеални части от 

наследствен имот в ж.к. „Вл. Варненчик“. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверения за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

От справка за декларирани данни с изх. №R00113467/31.08.2021 г. от 

дирекция „Местни данъци“ при Община Варна е видно, че по партидата на 

Благовеста Христова, има декларирани 1/4 идеални части от жилище, находящо се в 

гр. Варна. 

В разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна е 

указано, че право да кандидатстват за настаняване под наем в жилище от фонд 

„настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ имат граждани и 

техните семейства, които не притежават жилище, вила или идеални части от такива 

имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху такива имоти на 

територията на Община Варна и/или такива в райони на населените места от 0 до 3 

категория включително, определена в Единния класификатор на административно-

териториалните и териториални единици в РБ; земи до 10 км. от морската брегова 

ивица. 

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Варна е първа категория населено 

място. 

Предвид изложеното и на основание чл. 35 от Администратвинопроцесуалния 

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

РЕШЕНИЕ 1.7 – отлага за разглеждане заявление 

№ОСИСД21002568ВЛ/17.05.2021 г. от Б. Х.. Предоставя четиринадесетдневен срок 

на г-жа Х. за представяне на доказателства за прекратяване на съсобствеността си, 

при условие, че не получава реален дял от нея. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

8. Заявление, рег. №ОСИСД21002754ВЛ/31.05.2021 г., от А. А. Ч., ЕГН***, 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 А. Ч., в която същата декларира, че има едно дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001569/01.06.2021 г. 
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Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.8 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди А. А. Ч., ЕГН*** и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

9. Декларация вх. №ОСИСД21002875ВЛ/07.06.2021 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Н. Т. Т., ЕГН***. 

Н. Т. е картотекирана с две деца трета група по заявление с 

№ОСИСД16004026ВЛ/20.07.2016 г. С настоящата декларация лицето декларира, че 

има четири деца, но детето й – Б. Б. Б. не живее при нея.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001570/09.06.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

първо и чл. 6, ал. 2, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.9 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Н. Т. Т., ЕГН***, като я оставя картотекирана в картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди с членовете на семейството й: А. Н. Т., 

ЕГН*** – син, А. Н. Т., ЕГН*** – дъщеря, А. Н. Т., ЕГН*** – син. Степента на 

жилищната нужда остава непроменена. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

10. Заявление, рег. №ОСИСД21002952ВЛ/11.06.2021 г., от И. Р. Р., ЕГН***, 

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 И. Р., с която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицето живее на посочения адрес и отговаря на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001571/15.06.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, 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 И. Р. Р., ЕГН***, и определя степента на жилищната му нужда – III /трета/ 

група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

11. Декларация вх. №ОСИСД21002985ВЛ/16.06.2021 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Д. Т. С., ЕГН*** и К. В. С., ЕГН***. 



Препис-извлечение 

 

Д. С. и К. С. са картотекирани като семейство с едно дете трета група по 

заявление с №ОСИСД20000319ВЛ/13.01.2020 г. С настоящата декларация лицата 

декларират, че имат две деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001572/17.06.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

първо и чл. 6, ал. 2, 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 Д. Т. С., ЕГН*** и К. В. С., ЕГН***, като ги оставя картотекирани в 

картотеката на граждани с установени жилищни нужди с членовете на семейството 

им: А. Д. С., ЕГН*** – син и А. Д. С., ЕГН*** – дъщеря. Степента на жилищната 

нужда остава непроменена. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

12. Заявление, рег. №ОСИСД21003028ВЛ/17.06.2021 г., от И. В. С., ЕГН***, 

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 И. С., в която същата декларира, че има едно дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001573/22.06.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, 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 И. В. С., ЕГН*** и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

13. Заявление, рег. №ОСИСД21003229ВЛ/01.07.2021 г., от К. П. Н., ЕГН***, 

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 К. Н., в която същата декларира, че има две деца.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 
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установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001574/06.07.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, 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 К. П. Н., ЕГН*** и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

14. Декларация вх. №ОСИСД21003291ВЛ/06.07.2021 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от З. Б. Й., ЕГН***. 

З. Й. е картотекирана с едно дете трета група по заявление с 

№ОСИСД16004754ВЛ/12.09.2016 г. С настоящата декларация лицето декларира, че 

има едно дете. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001575/06.07.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

първо и чл. 6, ал. 2, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.14 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на З. Б. Й., ЕГН***, като я оставя картотекирана в картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди с членовете на семейството й. Степента на 

жилищната нужда остава непроменена. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

15. Заявление, рег. №ОСИСД21003302ВЛ/06.07.2021 г., от С. Ш. И., ЕГН***, 

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 С. И., в която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицето не живее на декларирания адрес, а при 

родителите си в общинско жилище на територията на Район „Вл. Варненчик“, тъй 

като е със 100% ТЕЛК и те се грижат за него. С. И. отговаря на условията на 

НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включен в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е съставен 

констативен протокол №001576/08.07.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, 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 С. Ш. И., ЕГН***, и определя степента на жилищната им нужда – III /трета/ 

група. 
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Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

16. Декларация вх. №ОСИСД21003312ВЛ/06.07.2021 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от К. А. Д., ЕГН*** и А. А. Д., ЕГН***. 

К. А. М. е картотекирана с две деца трета група по заявление с 

№ОСИСД14001650ВЛ/30.03.2014 г. С настоящата декларация лицата декларират, че 

са сключили граждански брак и имат две деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001577/08.07.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

първо и чл. 6, ал. 2, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.16 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на К. А. Д., ЕГН***, като я оставя картотекирана в картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди с членовете на семейството й: А. А. Д., 

ЕГН*** – съпруг, А. К. А., ЕГН*** – син и А. К. А., ЕГН*** – дъщеря. Степента на 

жилищната нужда остава непроменена. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

17. Заявление, рег. №ОСИСД21003432ВЛ/15.07.2021 г., от А. Д. Г., ЕГН***, 

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 А. Г., с която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицето живее на посочения адрес и отговаря на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001579/20.07.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.17 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди А. Д. Г., ЕГН***, и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

18. Заявление, рег. №ОСИСД21003464ВЛ/19.07.2021 г., от З. Г. Т., ЕГН***, 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 З. Т., с която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 
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След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицето не живее на посочения в декларацията 

адрес, но живее на адрес на територията на Район „Вл. Варненчик“ и отговаря на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001578/20.07.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.18 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди З. Г. Т., ЕГН***, и определя степента на жилищната му нужда – III /трета/ 

група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

19. Декларация вх. №ОСИСД19006641ВЛ-003ВЛ/21.07.2021 г. за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Р. С. И., ЕГН***. 

Р. С. И. е картотекирана с едно дете втора група по заявления с 

№№ОСИСД19006641ВЛ/09.12.2019 г., ОСИСД19006641ВЛ-002ВЛ/17.02.2020 г. С 

настоящата декларация лицето декларира, че има едно дете и смяна на адрес, за 

който не плаща наем.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001580/22.07.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

първо и чл. 6, ал. 2, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.19 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Р. С. И., ЕГН***, като я оставя картотекирана в картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди с членовете на семейството й. Степента на 

жилищната нужда на гражданите се променя, а именно от II /втора/ група на III 

/трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

20. Заявление, рег. №ОСИСД21003538ВЛ/23.07.2021 г., от М. Й. Г., ЕГН***, 

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 М. Г., с която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицето живее на посочения адрес и отговаря на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001581/26.07.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, 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 1.20 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди М. Й. Г., ЕГН***, и определя степента на жилищната му нужда – III /трета/ 

група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

21. Заявление, рег. №ОСИСД21003598ВЛ/27.07.2021 г., от Г. А. О., ЕГН***, 

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 Г. О., в която същата декларира, че има едно дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата не живеят на посочения в декларацията 

адрес, но на адрес, на територията на Район „Вл. Варненчик“ и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001582/28.07.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.21 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Г. А. О., ЕГН*** и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

22. Заявление, рег. №ОСИСД21003644ВЛ/30.07.2021 г., от А. А. С., ЕГН***, 

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 А. С., в която същата декларира, че има пет деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001584/02.08.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.22 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди А. А. С., ЕГН*** и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

23. Заявление, рег. №ОСИСД21003793ВЛ/05.08.2021 г., от Б. В. Д., ЕГН***, 

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 Б. Д., с която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 



Препис-извлечение 

 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицето живее на посочения адрес и отговаря на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001586/09.08.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.23 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Б. В. Д., ЕГН***, и определя степента на жилищната му нужда – III /трета/ 

група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

24. Заявление, рег. №ОСИСД21003982ВЛ/16.08.2021 г., от И. Л. М., ЕГН***, 

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 И. М., в която същата декларира, че има едно дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения в декларацията адрес, 

и отговарят на условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената 

проверка е съставен констативен протокол №001588/01.09.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.24 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди И. Л. М., ЕГН*** и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

25. Заявление, рег. №ОСИСД21004043ВЛ/23.08.2021 г., от В. В. А., ЕГН***, 

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 В. А., в която същата декларира, че има едно дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения в декларацията адрес, 

и отговарят на условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената 

проверка е съставен констативен протокол №001589/02.09.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.25 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди В. В. А., ЕГН*** и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 



Препис-извлечение 

 

26. Заявление, рег. №ОСИСД21004051ВЛ/24.08.2021 г., от Р. С. М., ЕГН***, 

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 Р. М., с която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицето не живее на посочения в декларацията 

адрес, но на адрес, на територията на Район „Вл. Варненчик“ и отговаря на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001587/01.09.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.26 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Р. С. М., ЕГН***, и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ 

група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

27. Заявление рег. №ОСИСД21004165ВЛ/02.09.2021 г. от Г. П. А., ЕГН***, 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 Г. А., с която лицето не декларира членове на семейството си. 

Г. А. е била включена в картотеката за настаняване в общинско жилище в 

Район „Младост“ с решение 1.21 от Протокол №01/11.04.2012 г. на жилищната 

комисия, с определена степен на жилищна нужда – трета група. Картотечната 

преписка е изпратена в Район „Вл. Варненчик“ с писмо, вх. №ОСИСД21004165ВЛ-

006ВЛ/17.09.2021 г. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

От справка за декларирани данни с изх. №R00113922/08.09.2021 г. от 

дирекция „Местни данъци“ при Община Варна е видно, че по партидата на Г. А., има 

декларирани 1/6 идеални части от жилище, находящо се в гр. Варна. 

В разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна е 

указано, че право да кандидатстват за настаняване под наем в жилище от фонд 

„настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ имат граждани и 

техните семейства, които не притежават жилище, вила или идеални части от такива 

имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху такива имоти на 

територията на Община Варна и/или такива в райони на населените места от 0 до 3 

категория включително, определена в Единния класификатор на административно-

териториалните и териториални единици в РБ; земи до 10 км. от морската брегова 

ивица.  

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Варна е първа категория населено 

място. 

Предвид изложеното и на основание чл. 35 от Администратвинопроцесуалния 

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

РЕШЕНИЕ 1.27 – отлага за разглеждане заявление 

№ОСИСД21004165ВЛ/02.09.2021 г. от Г. П. А.. Предоставя четиринадесетдневен 

срок на г-жа А. за представяне на доказателства за прекратяване на съсобствеността 

си, при условие, че не получава реален дял от нея. 
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Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

28. Заявление, рег. №ОСИСД21004322ВЛ/15.09.2021 г., от Р. Е. Д., ЕГН***, 

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 Р. Д., с която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна.  

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицето живее на посочения адрес и отговаря на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001590/17.09.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.28 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Р. Е. Д., ЕГН***, и определя степента на жилищната му нужда – III /трета/ 

група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

29. Заявление, рег. №ОСИСД21004326ВЛ/15.09.2021 г., от М. Н. Д., ЕГН***, 

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 М. Д., с която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицето не живее на посочения в декларацията 

адрес, но на адрес, на територията на Район „Вл. Варненчик“ и отговаря на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001591/20.09.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.29 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди М. Н. Д., ЕГН***, и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ 

група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

30. Заявление, рег. №ОСИСД21004389ВЛ/17.09.2021 г., от В. К. Ф., ЕГН***, 

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 В. Ф., в която същата декларира, че има три деца.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения в декларацията адрес, 

и отговарят на условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на 
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граждани с установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената 

проверка е съставен констативен протокол №001592/21.09.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.30 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди В. К. Ф., ЕГН*** и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

31. Декларация вх. №ОСИСД21004412ВЛ/21.09.2021 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Н. С. Д., ЕГН*** и С. Н. С., ЕГН***. 

Н. С. Д. е картотекирана с едно дете трета група по заявление с 

№ОСИСД16003180ВЛ/02.06.2016 г. С настоящата декларация лицата декларират, че 

са майка и син и имат смяна на адрес. Към декларацията е приложен договор за 

отдаване под наем на недвижим имот и експертно решение №1005 от 177, 

30.10.2018 г. на С. Н. С..  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001593/23.09.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

първо и чл. 6, ал. 2, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.31 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Н. С. Д., ЕГН***, като я оставя картотекирана в картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди с членовете на домакинството й: С. Н. С., 

ЕГН*** – син. Степента на жилищната нужда на гражданите се променя, а именно от 

III /трета/ група на II /втора/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

32. Заявление, рег. №ОСИСД21004443ВЛ/23.09.2021 г., от Я. Л. Д., ЕГН***, 

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 Я. Д., в която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицето живее на посочения в декларацията адрес, и 

отговаря на условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената 

проверка е съставен констативен протокол №001595/24.09.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.32 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Я. Л. Д., ЕГН***, и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ 

група. 
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Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

По втора точка от дневния ред бяха докладвани от Бистра Спасова-

Йорданова 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. №АУ035828ВЛ/08.04.2021 г., от Л. С. Г., ЕГН*** – 

наемател на общинско жилище в бл. 228, вх. *, ет. *, ап. *, с искане за преиздаване 

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

приложена декларация от Л. Г. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна, с която не декларира членове на семейството си. 

Л. Г. е настанен в общинския имот със заповед №026/11.01.2018 г. на Кмета 

на Район „Вл. Варненчик“ и договор №026/11.01.2018 г. за отдаване под наем. 

Срокът им е до пренастаняване в друго общинско жилище, съобразно нормите и 

наличния жилищен фонд, но не повече от 3 /три/ години, а именно до 11.01.2021 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

Настанителната преписка на Л. Г. за общинското жилище е докладвана на 

заседание на жилищната комисия, която е взела решение №2.28/01/25.03.2021 г. за 

прекратяване на наемното правоотношение на наемателя. Уведомление с изх. 

№ОСИСД21000843ВЛ-002ВЛ/02.04.2021 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ е 

получено от Л. Г. на 05.04.2021 г., видно от известие за доставяне. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.1 – Отменя свое решение №2.28/01/25.03.2021 г. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 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 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. 228, вх. *, ет. *, ап. * на Л. С. 

Г., ЕГН***.  

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 

наем, определен по „Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем 

на общински жилища" на ОбС – Варна. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема.   

2. Заявление, рег. №АУ037744ВЛ/14.04.2021 г., от Д. Г. К., ЕГН*** – 

наемател на общинско жилище в бл. 403, вх. *, ет. *, ап. *, с искане за преиздаване 

на настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на синовете й 

Д. К. и П. К.. Към заявлението е приложена декларация от Д. К. за семейно 

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

В деловодството на районната администрация от Д. Ц. К., ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, рег. №АУ037744ВЛ-001ВЛ/14.04.2021 г., с която не 

декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от П. Ц. К., ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, рег. №АУ037744ВЛ-002ВЛ/14.04.2021 г., с която не 

декларира членове на семейството си. 
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В последната настанителна заповед Д. К. е вписана със съпруга си Ц. К. и 

синовете им Д. К. и П. К.. Заповедта е със срок до 04.05.2021 г. 

С Решение №103/23.07.2020 г. на Кубратският районен съд, втори състав е 

прекратен брака между Д. Г. К. и Ц. Д. К.. 

В проведен телефонен разговор с Ц. К., същия е декларирал, че няма 

претенции към общинското жилище. За проведения разговор е съставен констативен 

протокол №381/14.04.2021 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община 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 2.2 – 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. *, ет. *, ап. * на Д. Г. К., ЕГН***, Д. Ц. К., ЕГН*** – 

син и П. Ц. К., ЕГН*** – син.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3. Молба вх. №АУ042466ВЛ/26.04.2021 г. от Евгени Еленов Илиев, 

ЕГН8504280962 – наемател на общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик“, бл. 404, вх. 16, ет. 6, ап. 247, с която уведомява кмета на Район „Вл. 

Варненчик“ за настъпили промени в обстоятелствата по настаняване след издаване 

на последната настанителна заповед, а именно: титулярят Еленка Иванова Илиева, 

ЕГН5203261154, е починал на 18.03.2021 г. Евгени Илиев изразява желание 

настанителната заповед да бъде преиздадена на негово име. Към молбата е 

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

Варна, с която не декларира други членове на семейството си. 

В последната настанителна заповед №177/18.10.2019 г. Еленка Илиева е 

вписана със сина си Евгени Илиев за срок до 18.10.2022 г. 

Към преписката са приобщени удостоверение за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от НУРУЖНГНПОЖ при прекратяване 

на наемните отношения с титуляря на заповедта, поради смърт, пълнолетните лица 

членове на семейството, включени в настанителната заповед и ползващи жилището 

като основно се ползват с предимство при настаняването им в същото жилище, ако 

отговарят на критериите на чл. 4 от Наредбата. 

При проверка на документите се установи, че Евгени Илиев отговаря на 

критериите по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанен в същото 

жилище. Общинският жилищен имот се състои от две стаи и кухня и надвишава 

жилищните му нужди, определени в чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.3 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№177/18.10.2019 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№177/18.10.2019 г. за наем с Еленка Иванова Илиева, ЕГН5203261154. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 7 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 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. 404, вх. 16, ет. 6, ап. 247 на 

Евгени Еленов Илиев, ЕГН8504280962.  
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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 

наем, определен по „Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем 

на общински жилища" на ОбС – Варна. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

4. Заявление, рег. №АУ040495ВЛ/21.04.2021 г., от Шефика Ахмед Исмаил, 

ЕГН5707251070 – наемател на общинско жилище в бл. 222, вх. 4, ет. 7, ап. 105, с 

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

вписване на дъщеря й Нурия Ешреф, сина й Ахмед Ешреф и членовете на 

семейството му. Към заявлението са приложени декларация от Шефика Исмаил за 

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

№55/11.03.2021 г., издадено от Орган по настойничество и попечителство при Район 

„Вл. Варненчик“ на Нурия Себайдин Ешреф. 

В деловодството на районната администрация от Нурия Себайдин Ешреф, 

ЕГН9401111150, са депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, ведно с декларация за семейно положение и по чл. 

4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, рег. №АУ040495ВЛ-001ВЛ/21.04.2021 г., с 

която не декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Ахмед Себайдин Ешреф, 

ЕГН9104281040 и Хюлия Ахмед Ешреф, ЕГН9005088773, са депозирани декларация-

съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, ведно с 

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

№АУ040495ВЛ-003ВЛ/22.04.2021 г., с която декларират, че имат две деца – Дениз 

Себайдин и Ямур Себайдин. 

В последната настанителна заповед Шефика Исмаил е вписана с дъщеря й 

Нурия Ешреф, сина й Ахмед Ешреф и членовете на семейството му: Хюлия Ешреф – 

съпруга и Дениз Себайдин – син за срок до 09.01.2021 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община 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 2.4 – 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. 222, вх.,ет., ап на Ш.А.И,ЕГН *** Н,.С Е, ЕГН***9– дъщеря, 

АхСеЕш, ЕГН***9– син и членовете на семейството му: ХАЕ, ЕГН***– съпруга, Д Ах 

Се, ЕГН***1– син и Я А С, ЕГН****– дъщеря. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

5. Заявление, рег. №АУ045523ВЛ/10.05.2021 г., от ДСТ, ЕГН7*** – наемател 

на общинско жилище в бл. 228, вх. 1, ет. 7, ап. 25, с искане за преиздаване на 

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

приложена декларация от Д Т за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, с която декларира едно дете – ДТ. Предоставено е и Решение 

№1678/19.04.2019 г. на Варненски районен съд за развод, от което е видно, че 

родителските права по отношение на детето са предоставени на Да То, както и че му 

е предоставено ползването на жилището.  

В последната настанителна заповед ДТое вписан със съпруга и син за срок до 

09.01.2021 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община 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. 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. 228, вх. 1, ет. 7, ап. 25 на ДСТ, 

ЕГН7***и членовете на семейството му: Д ДТ, ЕГН0***3.  

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 

наем, определен по „Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем 

на общински жилища" на ОбС – Варна. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

6. Молба, рег. №АУ113151ВЛ-005ВЛ/17.05.2021 г., от АБВ, ЕГН***– наемател 

на общинско жилище в бл. 35, вх. 2, ет. 3, ап. 42, с искане за отмяна на решение 

№2.23/01/25.03.2021 г. на комисията. В молбата си А В твърди, че заедно с брат си 

С В живее в общинското жилище. 

От констативен протокол №001526/21.05.2021 г. се установява, че АлВ и брат 

му С В живеят в общинския жилищен имот. 

От констативен протокол №163/05.07.2021 г. се установява, че АлВ и брат му 

С В живеят в общинския жилищен имот.  

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.6 – Отменя свое решение №2.23/01/25.03.2021 г. 

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. 35, вх. 2, ет. 3, ап. 42 на АБВ, ЕГН*** и СБВ, 

ЕГН8***– брат.  

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

7. Заявление, рег. №АУ046896ВЛ/12.05.2021 г., от ФДС, ЕГН** и ЗАИ, 

ЕГН9***1, относно общинско жилище в бл. 32, вх. 2, ет. 3, ап. 56, с искане за 

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

на ЗИ– съжителстваща с Ф С. Към заявлението е приложена декларация от ФиСи З И 

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

декларират, че живеят на семейни начала и имат едно дете.  

В последната настанителна заповед ФС е вписан със сина си – ДСтза срок до 

12.06.2021 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

ЗАИ е депозирала заявление с вх. №ОСИСД21002498ВЛ/12.05.2021 г. 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 ЗИ. С решение №1.5 от настоящият протокол лицето е включено в 

картотека на граждани с установени жилищни нужди в Район „Вл. Варненчик“. 

Степента на жилищна нужда на гражданите е III /трета/ група. 

При проверка на документите се установи, че ЗИл отговаря на критериите по 

чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанена в същото жилище заедно 

със семейството на Ф Ств. Общинския жилищен имот се състои от стая и кухня и не 

надвишава жилищните им нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от Наредбата. 

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

комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ 2.7 – 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.32, вх., ет., ап. на Ф Д Ст, ЕГН***, З А Ил, ЕГН9***1 и Д ФСтв, 

ЕГН***– син.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

8. Заявление, вх. №АУ050365ВЛ/20.05.2021 г., от С И Р, ЕГН***– наемател на 

общинско жилище в бл. 28, вх. 1, ет. 5, ап. 18 с искане за преиздаване на 

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

приложена декларация от С Ра за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна, с която не декларира членове на семейството си. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

В последната настанителна заповед С Рае вписана с дъщеря си Е Х Рт за срок 

до 06.06.2021 г.  

В деловодството на районната администрация няма депозирани от Е 

Радекларация-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. 

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. 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 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. 28, вх. 1, ет. 5, ап. 18 на СиИб 

Рм, ЕГН5***.  

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 

наем, определен по „Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем 

на общински жилища" на ОбС – Варна. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

9. Наемна преписка на А Т Ми, ЕГН4***7– наемател на общинско жилище в 

ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 403, вх.2, ет. 1, ап.  

Ася Мие наемател на общинския имот от 1989 г. С последна настанителна 

заповед №160/19.10.2020 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ и договор 

№160/19.10.2020 г. за отдаване под наем в жилището са настанени АсТ Ми и Ив Т 

Мв, ЕГН8*** – син. Срокът им е за 3 /три/ години, а именно до 19.10.2023 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

През месец май 2017 г. срещу наемателите на общинското жилище е 

постъпила жалба вх. №ОСИСД17009378ВЛ/15.05.2017 г., ведно с подписка от 

живеещи във входа граждани за неподдържане на хигиена в жилището и 

нарушаване на обществения ред, изразяващи се в системно вдигане на шум след 

22.00 часа. През месец септември 2018 г. срещу наемателите на общинското жилище 

отново е постъпила жалба вх. №ОСИСД17009378ВЛ-002ВЛ/18.09.2018 г., подписана 

от живущите във входа. През месец октомври 2020 г. срещу наемателите на 

общинското жилище отново е постъпил сигнал вх. №СИГ20004624ВЛ/19.10.2020 г. В 

деловодството на Район „Вл. Варненчик“ по електронната поща отново е постъпил 

сигнал вх. №ОСИСД21002713ВЛ/27.05.2021 г.    
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Служители от администрацията са извършили проверки на място и с 

констативни протоколи с №№005663/05.06.2017 г., 450/25.09.2018 г., 

001491/19.10.2020 г., 001652/27.05.2021 г., наемателите са предупредени да 

спазват: хигиена в жилището, вътрешния правилник на етажната собственост вх. 12 

на бл. 403 и Наредбата за обществения ред на Община Варна.  

Направено е запитване до началника на Трето РУ на ОД на МВР Варна с писмо, 

изх. №ОСИСД21002713ВЛ-004ВЛ/02.06.2021 г., на което в отговор е установено, че 

в деловодството на Трето РУ на МВР гр. Варна не са постъпвали сигнали срещу 

лицата Ас То М  и  ИвТ М. 

От справка, направена на 27.09.2021 г., по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че за общинското 

жилище няма задължения за наем.  

При служебно направени справки на 27.09.2021 г. по абонатен №1274626 към 

„ВиК – Варна“ ООД и по клиентски №1100169033 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 

видно, че абонатът няма задължения за вода и ел. енергия.  

На 06.10.2021 г. е проведен телефонен разговор с подателя на сигнал с вх. 

№ОСИСД21002713ВЛ/27.05.2021 г. Лицето е заявило, че към настоящия момент 

проблем с живущите в ап. 30, а именно Ася Ми и членовете на домакинството й 

няма. За разговора е съставен констативен протокол №235/06.10.2021 г. 

С оглед на изложеното, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.9 – да се укаже на Ас То Ми и членовете на домакинството й, че 

съгласно чл. 8, т. 3 и т. 16 от Договор №160/19.10.2020 г. за отдаване под наем са 

длъжни да поддържат в изправност наетия жилищен имот и местата за общо 

ползване в сградата, да изпълняват правилата и нормативите, свързани с реда и 

управлението на етажната собственост, както и да спазват разпоредбите на Наредба 

за обществен ред на ОбС – Варна. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

10. Заявление, вх. №АУ050606ВЛ/20.05.2021 г., от Ю ЗлС, ЕГН7*** – 

наемател на общинско жилище в бл. 215, вх. 2, ет. 1, ап. 37, с искане за 

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

на Ал ЦвЛюв, ЕГН***04. Към заявлението е приложена декларация от ЮлСиза 

семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която не 

декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от А Ц Лю, ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ050606ВЛ-001ВЛ/20.05.2021 г., с която не 

декларира членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед Ю С е вписана с Ал Л– син. Заповедта е 

за една година и е със срок до 02.06.2021 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община 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 2.10 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 години за общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 215, 

вх., ет. 1, ап. 37 на Юл ЗСа, ЕГН7***7 и А Ц Л, ЕГН0***046061044.  

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

11. Заявление, вх. №АУ052520ВЛ/26.05.2021 г., от С.Й, ЕГН*** – наемател на 

общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик“, ул. ,№9, с искане за преиздаване на 

настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на ТЯрДиа, 
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ЕГН*** – дъщеря, С. Й, ЕГН*** – дъщеря и С. Д.Я., ЕГН***  – внучка. Към 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която не декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Т.Я.Ди, ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ052520ВЛ-001ВЛ/26.05.2021 г. ТоД не 

декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от ДиЯрЙо, ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ052520ВЛ-002ВЛ/26.05.2021 г., в която не 

декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от С.ДиЯ, ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ052520ВЛ-003ВЛ/26.05.2021 г. С Я не 

декларира членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед С Й е вписана с пълнолетните си дъщери 

– ДиЙо, Т Д и пълнолетната си внучка – СнЯ. Заповедта е за 1 година и е със срок до 

12.06.2021 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община 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 2.11 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 1 година за общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик“, ул. 

....№9 на САнЙо, ЕГН***, ТоЯ Д, ЕГН***, ДиЯр Йа, ЕГН***  и С Ди Яр, ЕГН*** 

602030996.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

12. Заявление, вх. №АУ052958ВЛ/27.05.2021 г., от П АлВа, ЕГН*** – 

наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 11, ет. 8, ап. 150, с искане за 

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

на Ал Ма Ни, ЕГН***, и членовете на семейството й. Към заявлението е приложена 

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

Варна, с която не декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от АлМаН, ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ052958ВЛ-001ВЛ/27.05.2021 г., с която 

декларира две деца.  

В последната настанителна заповед П В е вписана с Па Ал– дъщеря, А Н – 

дъщеря и членовете на семейството й.  Заповедта е за една година и е със срок до 

18.06.2021 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна.  

В деловодството на районната администрация няма депозирани от 

ПаПаАлдекларация-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. 
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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 2.12 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 години за общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, 

вх.1, ет. , ап. на ПаА В, ЕГН***, АлМ Н, ЕГН***и членовете на семейството й: Па 

АлМа, ЕГН*** и М А Ма, ЕГН***  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

13. Заявление, вх. №АУ053311ВЛ/28.05.2021 г., от Н Ас Си, ЕГН***– 

наемател на общинско жилище в бл. 32, вх. 2, ет. 4, ап. 58, с искане за преиздаване 

на настанителната заповед и договор за отдаване под наем. Към заявлението е 

приложена декларация от Н С за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, с която не декларира членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед Н Си е вписана с дъщеря си ГеСии 

членовете на семейството й. Заповедта е за една година и е със срок до 05.06.2021 

г., поради погасяване на дълга си по изпълнително дело №20188950401262 на 

частен съдебен изпълнител ЛСтв, рег. №895 за задължения към „В и К – Варна“. 

Наемателката ежемесечно представя документи, удостоверяващи плащания по 

делото. 

В деловодството на Район „Вл. Варненчик“ е депозирано сключено на 

31.05.2021 г. с „В и К – Варна“ ООД споразумение по чл.40, ал. 2 от ОУ във връзка с 

чл. 365 ЗЗД за разсрочване на задълженията към дружеството. 

В деловодството на районната администрация няма депозирани от Г 

Сидекларация-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. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна.  

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. 

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

РЕШЕНИЕ 2.13 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 1 година за общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 32, 

вх. 2, ет. 4, ап. на НаАс Си, ЕГН***9, при условие ежемесечно НаСи да представя 

документ, удостоверяващ погасяване на дълга по изпълнително дело 

№20188950401262 на частен съдебен изпълнител Л Ст, рег. № 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

14. Заявление, вх. №АУ054148ВЛ/31.05.2021 г., от ИвМиИв, ЕГН***– 

наемател на общинско жилище в бл. 29, ет. 1, ет. 2, ап. 4, с искане за преиздаване 

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

й: Ц П, Д П и И П. Към заявлението е приложена декларация от Ив Ив за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларира едно 

дете – Ма Ге. Приложен е и сключен на 27.05.2021 г. с „В и К – Варна“ ООД 

споразумителен протокол спогодба за разсрочване на задълженията към 

дружеството в срок до 31.08.2021 г. 

В деловодството на районната администрация от Ц В Пе, ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ054148ВЛ-001ВЛ/31.05.2021 г. ЦПене 

декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от ДаВеПв, ЕГН0***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 
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НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ054148ВЛ-002ВЛ/31.05.2021 г. Д П не 

декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от ИвВеПе, ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ054148ВЛ-003ВЛ/31.05.2021 г. ИвПе не 

декларира членове на семейството си. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед ИвИ е вписана с дъщеря си МиГе и 

синовете си Ц П, Да П и Ив П. Заповедта е за една година и е със срок до 25.06.2021 

г.  

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 2.14 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 години за общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 29, ет. 1, ет. 2, ап. 4 на И М Ив, ЕГН***, членовете на семейството й 

и синовете й: ЦвВ Пе, ЕГН9***, ДаВеП, ЕГН*** и ИвВеП, ЕГН0***. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

15. Молба №ОСИСД21002677ВЛ/25.05.2021 г. от ВеСтИа, ЕГН***– наемател 

на общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 405, вх. 6, ет. 8, 

ап. 71, с искане пълнолетния й син Кр Ил да бъде отписан от настанителната 

заповед. 

В деловодството на районната администрация от К Р Ил, ЕГН***, е 

депозирана молба, с искане да бъде отписан от настанителната заповед. 

Депозирани са още: декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №ОСИСД21002677ВЛ-002ВЛ/28.05.2021 г. от 

Весела Илиева, с които не декларира членове на семейството си; декларация-

съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, ведно с 

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

№ОСИСД21002677ВЛ-003ВЛ/28.05.2021 г. от Симона Илиева, с които не декларира 

членове на семейството си.  

В последна настанителна заповед №142/23.10.2018 г. на Кмета на Район „Вл. 

Варненчик“, изменена със Заповед №056/05.03.2019 г., с титуляр В Ст Ил са 

вписани КрРоИл– син и СиРо Ил– дъщеря. Заповедта е за три години и е със срок 

23.10.2021 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община 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. 2, 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 години за общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 405, вх. 6, ет. 8, ап. 71 на В С И, ЕГН*** и С РоИл, ЕГН0*** – 

дъщеря. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

16. Заявление, рег. №АУ057291ВЛ/08.06.2021 г., от МаХриКо, ЕГН6***– 

наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. 10, ет. 5, ап. 37, с искане за 

преиздаване на настанителната заповед и договора за отдаване под наем. Към 
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заявлението е приложена декларация от МаКо за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която не декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от М Ка, са депозирани 

заявление с вх. №АУ057291ВЛ-002ВЛ/11.06.2021 г., с искане синът й Иван Радев да 

бъде вписан в настанителната заповед, както и от И Р Р в, ЕГН***7 – декларация-

съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, ведно с 

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

№АУ057291ВЛ-002ВЛ/11.06.2021 г., с която не декларира членове на семейството 

си. 

В последната настанителна заповед М Ко е вписана сама. Заповедта е със 

срок до 13.06.2021 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

ИвРоРа е депозирал заявление с вх. №ОСИСД21002952ВЛ/11.06.2021 г. 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 Иван Радев. С решение №1.10 от настоящият протокол г-н Радев е 

включен в картотека на граждани с установени жилищни нужди в Район „Вл. 

Варненчик“. Степента на жилищна нужда на лицето е III /трета/ група. 

При проверка на документите се установи, че Иван Радев отговаря на 

критериите по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанен в същото 

жилище заедно с майка си Ма Ко. Общинския жилищен имот се състои от една стая и 

кухня и не надвишава жилищните им нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от 

Наредбата. 

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 2.16 – 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. 405, вх. 10, ет. 5, ап. 37 на М ХрКо, ЕГН*** и ИвР Р, ЕГН*** – 

син. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

17. Наемна преписка на НиГеКо, ЕГН*** – наемател на общински жилищен 

имот в ж. к. „Вл. Варненчик”, бл. 406, вх. 3, ет. 6, ап. 61.  

НиГ. Кое настанен сам в общинския имот със заповед №48/27.04.2021 г. и 

договор №48/27.04.2021 г. за отдаване под наем. Заповедта е със срок до 

пренастаняване в друго общинско жилище, съобразно нормите и наличния жилищен 

фонд, но не повече от 1 /една/ година, считано от 01.04.2021 г. 

Към настоящият момент настанителна заповед №48/27.04.2021 г. и договор 

№48/27.04.2021 г. за отдаване под наем не са получени от наемателя. От 

констативен протокол №111/13.05.2021 г. е видно, че служители на районната 

администрация са залепили на входната врата на общинското жилище – ап. 61 във 

вх. 3 на бл. 406 покана за явяване на Ни Ге Ко в деловодството на Район „Вл. 

Варненчик“ за получаване на настанителната заповед, договора за наем и 

заплащане на дължимите наеми. 

При проверка на настанителната преписка е констатирано следното: 

Г-н Ко живее в общинския жилищен имот от м. юли 2006 г. Бил е вписан като 

сънаемател в настанителна заповед с титуляр Т Ив Ко– съпруга. След деклариран 

отказ от Та Ко да бъде титуляр по настанителна заповед, решение от 03.10.2019 г. 

на Варненски районен съд за развод между ТаКо и Н Ков, и решение 

№2.32/01/25.03.2021 г. на жилищната комисия, Кмета на Район „Вл. Варненчик“ е 

издал настанителна заповед №48/27.04.2021 г. и договор №48/27.04.2021 г. за 

отдаване под наем на общинското жилище. 



Препис-извлечение 

 

Във връзка с получено в Район „Вл. Варненчик“ писмо с изх. 

№ПНО16000324ВН/10.06.2016 г. от Община Варна е установено, че лицето Н Ге Ко е 

привлечено по търговско дело №1228/2013 г. по описа на ВОС като помагач на 

страната на Община Варна, който дължи суми към „В и К – Варна“ ООД за ползвани 

В и К услуги за периода 10.09.2010 г. – 09.09.2013 г., както следва: по партида с 

абонатен №1283618 – 598,27 лв. и по партида с аб. №1283619 – 491,95 лв., общо 

1 090,22 лв.  

С оглед на горното с писмо №ОСИСД19001210ВЛ/15.02.2019 г. на Кмета на 

Район „Вл. Варненчик“ на наемателите е предоставен едномесечен срок за 

възстановяване на дължимата сума за вода към Община Варна. Писмото е получено 

от Ни Кона 26.03.2019 г. Към настоящия момент задължението не е изплатено. 

В деловодството на Район „Вл. Варненчик“ от НиКое представена покана с 

изх. №10148/03.06.2020 г. за доброволно изпълнение от ИвЕр– ЧСИ с рег. №894 по 

образувано изпълнително дело №20208940400488 с взискател „В и К – Варна“ ООД, 

за задължения към дружеството за периода 02.03.2017 г. – 06.06.2019 г. 

Н Г. Кос твърди, че води дела с ВиК дружеството. 

В преписката липсват документи, доказващи плащане на задълженията към „В 

и К – Варна“ ООД, както и плащане на задълженията към ЧСИ по изп. дело 

№20208940400488. 

По направена справка на 22.06.2021 г. по абонатен №1283618, съдържаща 

информация и за абонатен №1283619 към  „В и К – Варна“ ООД е установено, че има 

задължения за консумативни разходи за вода в размер на 3 091,30 лв. с вкл. лихви 

по фактури за м. юли 2007 г., както и за периода м. март 2017 г. – м. юни 2021 г. 

От служебна бележка №АУ062747ВЛ/22.06.2021 г. е видно, че Н Ко има 

задължения към общинския бюджет в размер на 238,99 лв. с вкл. лихви. 

Задълженията са за наем за периода м. април 2021 г. – м. юни 2021 г.  

От направена справка на 22.06.2021 г. по клиентски №1100330023 към 

„Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че абонатът няма задължения за ел. енергия.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

По направена справка на 24.09.2021 г. по абонатен №1283618, съдържаща 

информация и за абонатен №1283619 към  „В и К – Варна“ ООД е установено, че има 

задължения за консумативни разходи за вода в размер на 3 194,28 лв. с вкл. лихви 

по фактури за м. юли 2007 г., както и за периода м. март 2017 г. – м. август 2021 г. 

От служебна бележка №АУ098702ВЛ/24.09.2021 г. е видно, че НиКоима 

задължения към общинския бюджет в размер на 484,30 лв. с вкл. лихви. 

Задълженията са за наем за периода м. април 2021 г. – м. септември 2021 г.  

От направена справка на 24.09.2021 г. по клиентски №1100330023 към 

„Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че абонатът няма задължения за ел. енергия.  

Във връзка с горното, комисията прави извода, че Н Г Коне изпълнява 

задълженията си като наемател на общински жилищен имот, определени в чл. 8, т. 1 

и т. 9 от договор №48/27.04.2021 г. за отдаване под наем, а именно: да заплаща в 

срок наемната цена и да заплаща лично и в срок на съответните търговски 

дружества всички консумативни разходи. Г-н Ко не отговаря на условията по 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна да бъде наемател на общински жилищен имот.  

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

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от 

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

общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и чл. 9, 

ал. 1, б. “г“, предложение 1-во и предложение 3-то, Раздел V от договор 

№48/27.04.2021 г. за отдаване под наем, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.17 – предлага на кмета на Района да бъде прекратено наемното 

правоотношение с НиГеКо, ЕГН***, възникнало с настанителна заповед 

№48/27.04.2021 г. и договор №48/27.04.2021 г. за отдаване под наем за общинско 

жилище на адрес: ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 3, ет. 6, ап. 61. 



Препис-извлечение 

 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

18. Заявление, рег. №АУ061237ВЛ/17.06.2021 г., от МаВаПе, ЕГН6***– 

наемател на общинско жилище в бл. 215, вх. 1, ет. 7, ап. 26, с искане за 

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

на дъщеря й ИсВеСии членовете на семейството й. Към заявлението е приложена 

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

Варна, с която не декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от ИсВеСи, ЕГН***7, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, рег. №АУ061237ВЛ-001ВЛ/17.06.2021 г., с която 

лицето декларира едно дете. 

В последната настанителна заповед МаПе е вписана сама. Заповедта е със 

срок до 18.07.2021 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

ИсВеСиме депозирала заявление с вх. №ОСИСД21003028ВЛ/17.06.2021 г. 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 Ис Са. С решение №1.12 от настоящият протокол г-жа Сии 

членовете на семейството й са включени в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди в Район „Вл. Варненчик“. Степента на жилищна нужда на лицето е 

III /трета/ група. 

При проверка на документите се установи, че И Си и членовете на 

семейството й отговарят на критериите по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да 

бъдат настанени в същото жилище заедно с Ма Пе. Общинския жилищен имот се 

състои от две стаи и кухня и не надвишава жилищните им нужди, определени в чл. 

10, ал. 1 от Наредбата. 

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 2.18 – 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. 215, вх. 1, ет. 7, ап. 26 на М ВаПе, ЕГН***, ИсВеСиа, ЕГН*** – 

дъщеря и членовете на семейството й: С С Си, ЕГН1***– син. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

19. Заявление, вх. №АУ062852ВЛ/22.06.2021 г., от ДаГеЯн, ЕГН6*** – 

наемател на общинско жилище в бл. 24, вх. 1, ет. 11, ап. 51 с искане за преиздаване 

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

приложена декларация от ДаЯнза семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна, като не декларира членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед Д Ян е вписана сама. Заповедта е за една 

година и е със срок до 24.07.2021 г., поради наличие на задължения към „В и К – 

Варна“.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община 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. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 



Препис-извлечение 

 

РЕШЕНИЕ 2.19 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 години за общинско жилище с адрес гр.Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 24, вх. 1, ет. 11, ап. 51 на Д Ге Ян, ЕГН6***211. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

20. Заявление, вх. №АУ060384ВЛ/16.06.2021 г., от НаЯнИв, ЕГН8*** и АнОр 

Иа, ЕГН8*** – наематели на общинско жилище в бл. 402, вх. 20, ет. 2, ап. 369, с 

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

вписване на сина му В Н Яв. Към заявлението е приложена декларация от НаИл и Ан 

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

декларират две деца – Я Ян и В Янкова.  

В деловодството на районната администрация от ВаНаЯн, ЕГН***4, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ060384ВЛ-001ВЛ/16.06.2021 г. В Янне 

декларира членове на семейството си. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед НаЯ е вписан със съпругата А Ил, децата 

им ЯнЯн, ВиЯн и пълнолетния В Я. Заповедта е за една година и е със срок до 

01.07.2021 г.  

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 2.20 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 години за общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 402, вх. 20, ет. 2, ап. 369 на Н Я Ив, ЕГН8***5, А О Ил, ЕГН***1, 

членовете на семейството им и В Н Я , ЕГН***9806180944. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

21. Уведомление, вх. №062614ВЛ/22.06.2021 г., от Я НиЯв, ЕГН***, включен 

в настанителна заповед с титуляр Па Ни Янков, ЕГН7***, наематели на общинско 

жилище в ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 405, вх. 3, ет. 8, ап. 62. Господин Янков заявява, 

че желае да бъде преиздадена настанителна заповед на негово име, тъй като 

титулярят ПаН Янков е починал. Към уведомлението е приложена декларация, рег. 

№062614ВЛ/22.06.2021 г., от Ян Янза семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която не декларира членове на семейството си. 

Последната настанителна заповед №105/07.08.2020 г. е със срок 1 година и 

изтича на 07.08.2021 г. В заповедта са вписани Па Я и Я Янков. 

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от НУРУЖНГНПОЖ при прекратяване 

на наемните отношения с титуляря на заповедта, поради смърт, пълнолетните лица 

членове на семейството, включени в настанителната заповед и ползващи жилището 

като основно се ползват с предимство при настаняването им в същото жилище, ако 

отговарят на критериите на чл. 4 от Наредбата. 

При проверка на документите се установи, че ЯнЯнотговаря на критериите по 

чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанен в същото жилище. 

Общинския жилищен имот се състои от две стаи и кухня и надвишава жилищните му 

нужди, определени в чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.21 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№105/07.08.2020 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№№105/07.08.2020 г. за наем с П НиЯ, ЕГН***4. 



Препис-извлечение 

 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 7 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок до пренастаняване, но не повече от 3 години за общинско 

жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 3, ет. 8, ап. 62 на 

ЯнНиЯ, ЕГН***.   

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 

наем, определен по „Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем 

на общински жилища" на ОбС – Варна. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

22. Заявление, вх. №АУ062709ВЛ/22.06.2021 г., от Г АтКоа, ЕГН***и НиМиКо, 

ЕГН7***– наематели на общинско жилище в бл. 405, вх. 2, ет. 6, ап. 34 с искане за 

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

заявлението е приложена декларация от Г К и Н Коза семейно положение и по чл. 4 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларират, че са семейство и имат едно 

дете. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

В последната настанителна заповед Г Кое вписана със съпруга си Н Ко, 

дъщеря им ЙоКо, пълнолетната им дъщеря К Кои Г То– внук за срок до 22.06.2021 г.  

В деловодството на районната администрация няма депозирани от К 

НиКодекларация-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. 

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

следното 

РЕШЕНИЕ 2.22 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 години за общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 405, вх. 2, ет. 6, ап. 34 на ГаАтКо, ЕГН***и членовете на 

семейството й: Н МиК, ЕГН***– съпруг и Й НиКо, ЕГН0***– дъщеря. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

23. Уведомление, вх. №АУ066307ВЛ/01.07.2021 г., от С ЮрМ, ЕГН6*** и Я 

Нури Исмаил, ЕГН***– наематели на общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик“, бл. 404, вх. 16, ет. 1, ап. 231, с което уведомяват Кметът на Район „Вл. 

Варненчик“ за настъпили промени в обстоятелствата по настаняване след издаване 

на последната настанителна заповед, а именно: титулярят по настанителна заповед 

№168/09.10.2019 г. АнА Ма, ЕГН4*** е починал на 20.06.2021 г. и с искане титуляр 

по настанителна заповед да бъде С Ма. Към уведомлението е приложена декларация 

№АУ066307ВЛ-001ВЛ/01.07.2021 г. от СаМа и С М за семейно положение и по чл. 4 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларират, че са семейство. 

В деловодството на районната администрация от Я НуИс, ЕГН*** и Катя Х Ст, 

ЕГН***, са депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 

4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ066307ВЛ-002ВЛ/01.07.2021 г., с която 

декларират, че са семейство. 

В настанителна заповед №168/09.10.2019 г. Ан Мае вписана със синовете си 

Я Ис, Са Ма и съпругите им: КаСти Се Ма за срок до 09.10.2022 г. 

Към преписката са приобщени удостоверение за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  



Препис-извлечение 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от НУРУЖНГНПОЖ при прекратяване 

на наемните отношения с титуляря на заповедта, поради смърт, пълнолетните лица 

членове на семейството, включени в настанителната заповед и ползващи жилището 

като основно се ползват с предимство при настаняването им в същото жилище, ако 

отговарят на критериите на чл. 4 от Наредбата. 

При проверка на документите се установи, че С М, СеМа, Я Нуи КаСт 

отговарят на критериите по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъдат 

настанени в същото жилище. Общинския жилищен имот се състои от три стаи и 

кухня и не надвишава жилищните им нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от 

Наредбата. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.23 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№168/09.10.2019 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№168/09.10.2019 г. за наем с А А Ма, ЕГН***. 

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

14, ал. 7 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. 1, ап. 231 на С Юр М, ЕГН***, С М 

Ма, ЕГН6***– съпруга и семейството на брат му: ЯшН Ис, ЕГН*** и К ХрСт, ЕГН***– 

съпруга.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

24. Заявление вх. №АУ071907ВЛ/15.07.2021 г. от Н ЖиПа, ЕГН8*** и СвСп П, 

ЕГН81*** – наематели на част от общински жилищен имот в ж.к. „Вл. Варненчик”, 

ул. „Ниш” №1, с искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за 

отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация от Не Пас и Св Паза 

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

две деца.  

В последната настанителна заповед Н П е вписана със съпруга си СвПа и 

двете им деца. Заповедта е със срок до 07.08.2021 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община 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. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 2.24 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 1 година за част от общински жилищен имот, представляващ 

къща /две стаи и коридор/, с административен адрес ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „Ниш” 

№1 на НеЖ П, ЕГН***и членовете на семейството й. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

25. Заявление, вх. №АУ071949ВЛ/15.07.2021 г., от ГаКоГ, ЕГН5*** – 

наемател на общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 211, вх. 

3, ет. 1, ап. 61, с искане за отписване от настанителната заповед на сина й Ди Г и 

внука й М Гл, и вписване на внучката й А Г. Към заявлението е приложена 

декларация от Г Глза семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна, с която не декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Д Е Гв, ЕГН7***, е 

депозирана декларация с №АУ071949ВЛ-001ВЛ/15.07.2021 г., с която лицето е 

заявило желанието си заедно със сина си М Глда бъдат изключени от настанителната 

заповед на Га Га. 



Препис-извлечение 

 

В деловодството на районната администрация от АлД Г, ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ071949ВЛ-003ВЛ/05.08.2021 г., с която лицето 

не декларира членове на семейството си. 

В настанителна заповед №39/22.05.2020 г. ГаГле вписана със сина си Дм Гли 

членовете на семейството му: А Гл – дъщеря и М Гл – син за срок до 22.05.2023 г. 

Към преписката са приобщени удостоверение за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

А Д Г, ЕГН***е депозирала заявление с вх. №ОСИСД21003432ВЛ/15.07.2021 

г. 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 А Гл. С решение №1.17 от настоящият протокол г-жа Гл е 

включена в картотека на граждани с установени жилищни нужди в Район „Вл. 

Варненчик“. Степента на жилищна нужда на лицето е III /трета/ група. 

При проверка на документите се установи, че А Г отговаря на критериите по 

чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанена в същото жилище заедно с 

баба си Г Гл. Общинския жилищен имот се състои от две стаи и кухня и не 

надвишава жилищните им нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от Наредбата. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.25 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№39/22.05.2020 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№39/22.05.2020 г. за наем с Г КоГл, ЕГН***и членовете на домакинството й. 

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. 211, вх. 3, ет. 1, ап. 61 на ГаКоГл, ЕГН***и Ал Дм Г, 

ЕГН03***– внучка.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

26. Заявление вх. №АУ073010ВЛ/19.07.2021 г. от ЖиХрДи, ЕГН5***– 

наемател на част от общински жилищен имот в ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „Ниш” №1, 

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

наем. Към заявлението е приложена декларация от Жи Хрза семейно положение и по 

чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна.  

В последната настанителна заповед ЖиД е вписана сама. Заповедта е със срок 

до 07.08.2021 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община 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. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 2.26 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 1 година за част от общински жилищен имот, представляващ 

къща /две стаи и коридор/, с административен адрес ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „Ниш” 

№1 на Жи ХрДи, ЕГН57***. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

27. Наемна преписка на М Б Ва, ЕГН8*** и Р БлВ, ЕГН*** – наематели на 

общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 402, вх. 8, ет. 6, ап. 170. 



Препис-извлечение 

 

МиВа, членовете на семейството й: ДаИл– дъщеря и Р И – дъщеря, и сестра й 

Ра Васа настанени в общинския имот със заповед №115/01.08.2018 г. на Кмета на 

Район „Вл. Варненчик“ и договор №115/01.08.2018 г. за отдаване под наем. Срокът 

им е за 3 /три/ години, а именно до 01.08.2021 г. 

В деловодството на районната администрация е постъпила жалба, вх. 

№ОСИСД21003539ВЛ/23.07.2021 г. от Д ИлЖе относно теч от общинското жилище – 

ап. 170 по тавана и стените в санитарното помещение на собствения й апартамент 

№167. 

Във връзка с жалбата на г-жа Ж в общинското жилище – ап. е извършен оглед 

от служителите на районната администрация. С констативен протокол 

№001670/29.07.2021 г. е дадено предписание за извършване на обследване на 

причините на теча. 

С констативен протокол №001671/29.07.2021 г. е извършена инвентаризация 

на общинския жилищен имот. При проверката входната врата на жилището е 

отворена от БДо– баща на наемателките, но не вписан в настанителната заповед. 

Констатирано е, че жилището не се поддържа. М Вс, членовете на семейството й и Р 

Ва– сестра, вписани в настанителната заповед за общинското жилище не живеят в 

апартамента. В имота няма вещи на наемателите. По данни на БлДое установено, че 

Ма В не живее в жилището, а Р Ва живее в чужбина. 

На 04.08.2021 г. е извършена още една проверка на общинския жилищен 

имот. С констативен протокол №001540/04.08.2021 г., продължен с констативен 

протокол №001541/04.08.2021 г. е установено, че в имота живее единствено Бл 

ВаДо – баща на наемателките. Б Д не е вписан в настанителната заповед за 

общинското жилище и е информиран, че поради тази причина не може да живее в 

апартамента и следва да го освободи в четиринадесетдневен срок. Констатирано е, 

че няма никакви лични вещи на лицата, вписани в настанителната заповед. 

Апартамента не се поддържа, а арматурата по таваните на кухнята и санитарното 

помещение се вижда.   

В деловодството на районната администрация е постъпило заявление, рег. 

№АУ080154ВЛ/05.08.2021 г. от МиБлВ, ЕГН***833, с искане за преиздаване на 

настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на баща й Бл До 

и на сестра й Ра Ва. Към заявлението е приложена декларация от МиВа за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето декларира 

две деца – ДаИл и Р Ила. М Вазаявява, че собственоръчно подписани декларации от 

Ра Ва ще бъдат депозирани в срок до 15.10.2021 г.  

Горепосоченото заявление е депозирано от Ми Ва след като е изтекъл срока 

за настаняване на лицата в общинското жилище, а именно: 01.08.2021 г. 

В деловодството на районната администрация от Бл ВаДов, ЕГН***4, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ080154ВЛ-001ВЛ/05.08.2021 г. Б Д не 

декларира членове на семейството си. 

БлВаД е депозирал заявление с вх. №ОСИСД21003793ВЛ/05.08.2021 г. 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 Б Дв. С решение №1.23 от настоящият протокол г-н До е включен 

в картотека на граждани с установени жилищни нужди в Район „Вл. Варненчик“. 

Степента на жилищна нужда на лицето е III /трета/ група. 

Във връзка със заявлението на Б До е извършена проверка на общинския 

жилищен имот. С констативни протоколи с №№001586/09.08.2021 г., 

196/09.08.2021 г. е установено, че в общинското жилище живее единствено Б Дов. 

Дъщерите му не живеят в апартамента и в тази връзка се заплащат такси към касата 

на етажната собственост вх. 8 на бл. 402 само за един човек. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  
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От удостоверения, изх. №№1426/10.08.2021 г., 1427/10.08.2021 г. за настоящ 

адрес и от удостоверения, изх. №№1448/10.08.2021 г., 1449/10.08.2021 г. за 

промени на постоянен адрес е видно, че настоящите и постоянните адреси на ДаИла 

и на РИл – деца на Ми Ва не са на територията на Район „Вл. Варненчик“ от 

24.07.2019 г. 

При проверка на настанителната преписка е констатирано, че за периода 

2019 г. – 2020 г. няма представени от М В и от Ра Ва декларации за семейно 

положение и по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища.  

Във връзка с направено запитване, в районната администрация е получено 

писмо с вх. №АУ080154ВЛ-005ВЛ/16.08.2021 г. от Зам. Директор на ОД МВР – Варна 

със справка за задграничните пътувания на лицето: Р БлВа. От справката се 

установява, че Р Вапрез по-голямата част от периода 01.08.2018 г. – 10.08.2021 г. 

не е била на територията на Република България.  

Във връзка с направено запитване, в районната администрация е получено 

уведомление с вх. №АУ080154ВЛ-007ВЛ/24.08.2021 г. от В Си– председател на 

етажната собственост на бл. 402, вх. 8, ведно с извадка от касовата книга за 

ежемесечни плащания от ап. 170 за периода м. август 2018 г. – м. юли 2021 г. От 

приложения документ се установява, че за посочения период задълженията към 

касата на етажната собственост се заплащат за двама човека.  

Във връзка с горното, комисията прави извода, че МиВ, членовете на 

семейството й и Ра Ва не отговарят на условията по НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна 

да бъдат наематели на общински жилищен имот, а именно: лицата не използват 

жилището по предназначение за задоволяване на жилищните си нужди; не полагат 

грижата на добър стопанин; децата на Ми Ва са с настоящи адреси, които не са на 

територията на Район „Вл. Варненчик“; не е спазен срока за подаване на 

декларации, определен в чл. 21, ал. 1, т. 9, предложение 2-ро от Наредбата.  

От справка, направена на 05.10.2021 г., по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че за общинското 

жилище има задължения за наем за м. август 2021 г. и м. септември 2021 г.  

При служебно направени справки на 27.09.2021 г. по абонатен №1338427 към 

„В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100301013 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 

видно, че абонатът няма задължения за вода и ел. енергия.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следните решения: 

РЕШЕНИЕ 2.27.1 – На основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 4, т. 6, т. 8 и т. 9 от Закона за общинската 

собственост, чл. 21, ал. 1, т. 4, т. 5, т. 8 и т. 9, предложение 2-ро от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна и чл. 9, ал. 1, б. „а“, б. „з“, б. „й“ и б. „к“, предложение 2-ро, Раздел 

V от договор №115/01.08.2018 г. за отдаване под наем, предлага на Кмета на Района 

да бъде прекратено наемното правоотношение с М Бл Ва, ЕГН***, членовете на 

семейството й и Р БлВ, ЕГН***, възникнало с настанителна заповед 

№115/01.08.2018 г. и договор №115/01.08.2018 г. за отдаване под наем за 

общинско жилище на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 402, вх. 8, ет. 6, 

ап. 170. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 2.27.2 – Предвид на това, че БлВаДо, ЕГН5***не е вписан в 

настанителната заповед на Ми БлВаи ползва общинския жилищен имот без правно 

основание, предлага на Кмета на Района, жилището с административен адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 402, вх. 8, ет. 6, ап. 170 да бъде иззето от лицето 

на основание чл. 65, ал. 1, предложение 1-во от Закона за общинската собственост. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, предложението се 

приема. 

28. Заявление, вх. №АУ044638ВЛ/05.05.2021 г., от Н ПеКр, ЕГН*** и Д Пе Ка, 

ЕГН8***– наематели на общинско жилище в бл. 20, ет. 13, ет. 7, ап. 20, с искане за 
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преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване 

на дъщеря им К Н П и членовете на семейството й. Към заявлението е приложена 

декларация от НиКр и Д Крза семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, с която декларират пет деца. 

В деловодството на районната администрация от К НиПе, ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ044638ВЛ-001ВЛ/05.05.2021 г. 

КрПедекларира едно дете – Кр М. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед Н Кре вписан със съпругата си ДеКри 

децата: К Пе, ПаПе, С Пе, Ни Пе, ДеП и А Пв. Заповедта е за три години и е със срок 

до 13.06.2021 г.  

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 2.28 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 години за общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 20, ет. 13, ет. 7, ап. 20 на Н П К, ЕГН*** и членовете на семейството 

му: ДеПеКр, ЕГН8***– съпруга, П НиПа, ЕГН***– дъщеря, С Н Пе, ЕГН0***– дъщеря, 

НиНиП, ЕГН0***– дъщеря, Д НиП, ЕГН1***– син, АгНиПе, ЕГН1***– син и 

семейството на дъщеря му: КрНиПе, ЕГН***– майка и КрПеМи, ЕГН2***– син. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

29. Заявление, вх. №АУ067852ВЛ/06.07.2021 г., от СвА Да, ЕГН6***– 

наемател на общинско жилище в бл. 306, ет. 8, ет. 1, ап. 106, с искане за 

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

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето не декларира членове на 

семейството си.  

В деловодството на районната администрация от СвДи е депозирано 

заявление, вх. №АУ067852ВЛ-002ВЛ/30.07.2021 г., от което е видно, че лицето има 

сключено споразумение с „В и К – Варна“ ООД за разсрочване на задълженията. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед СвДие вписана сама. Заповедта е със срок 

до пренастаняване, но не повече от три години, а именно 19.07.2021 г.  

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

следното 

РЕШЕНИЕ 2.29 – 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 1 /една/ година за общинско 

жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 306, вх. 8, ет. 1, ап. 106 на С 

АсД, ЕГН6***106131039.   

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 

наем, определен по „Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем 

на общински жилища" на ОбС – Варна. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 
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30. Заявление, вх. №АУ083267ВЛ/12.08.2021 г., от Ра Го Янева, ЕГН4***– 

наемател на общинско жилище в бл. 227, ет. 1, ет. 1, ап. 3, с искане за преиздаване 

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

приложена декларация от Радка Янева за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето не декларира членове на 

семейството си.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед Ра Яне вписана сама. Заповедта е със 

срок до пренастаняване, но не повече от една година, а именно 01.07.2021 г.  

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

следното 

РЕШЕНИЕ 2.30 – 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. 227, ет. 1, ет. 1, ап. 3 на РаГ 

Ян, ЕГН4***11177.   

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 

наем, определен по „Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем 

на общински жилища" на ОбС – Варна. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

31. Заявление, вх. №АУ084722ВЛ/17.08.2021 г., от СтКоГо, ЕГН6***– 

наемател на общинско жилище в бл. 203, вх. 2, ет. 7, ап. 63 с искане за преиздаване 

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

приложена декларация от СтГоза семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, с която декларира, че има едно дете. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

В последната настанителна заповед СтГ е вписана с дъщеря си МаД за срок до 

10.09.2021 г.  

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

следното 

РЕШЕНИЕ 2.31 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 години за общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 203, вх. 2, ет. 7, ап. 63 на  Ст Ко Г а, ЕГН6*** и Ма  Па До , ЕГН0*** 

– дъщеря. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

32. Заявление, вх. №АУ087785ВЛ/24.08.2021 г., от М С Че и, ЕГН***– 

наемател на общинско жилище в бл. 213, вх. 2, ет. 3, ап. 43 с искане за преиздаване 

на настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на Ра Ма . 

Към заявлението е приложена декларация от Мл Ч и за семейно положение и по чл. 

4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето не декларира членове на 

семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Ра С Ма а, ЕГН0***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 
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НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ087785ВЛ-001ВЛ/24.08.2021 г. Ра Ма не 

декларира членове на семейството си. 

РаСтМа е депозирала заявление с вх. №ОСИСД21004051ВЛ/24.08.2021 г. 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 Р  Ма . С решение №1.26 от настоящият протокол г-жа Ма е 

включена в картотека на граждани с установени жилищни нужди в Район „Вл. 

Варненчик“. Степента на жилищна нужда на лицето е III /трета/ група. 

В деловодството на районната администрация е постъпила молба, вх. 

№ОСИСД21002882ВЛ/08.06.2021 г. от Ц СиЧ, ЕГН***, с искане да бъде отписан от 

настанителната заповед за общинското жилище.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

В последната настанителна заповед М Че  е вписан с брат си Ц Ч  за срок до 

03.10.2022  г.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.32 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№160/03.10.2019 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№160/03.10.2019 г. за наем с М СиЧ, ЕГН***и членовете на домакинството му. 

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. 213, вх. 2, ет. 3, ап. 43 на Мл Си Че , ЕГН*** и Р  С 

Ма , ЕГН0***080991.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

33. Заявление, вх. №АУ084354ВЛ/16.08.2021 г., от З Д Па , ЕГН*** – 

наемател на общинско жилище в бл. 407, вх. 16, ет. 2, ап. 279, с искане за 

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

на сина й Ат Зл Па . Към заявлението е приложена декларация от З  Д  за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето не 

декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от А Зл П , ЕГН9***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ084354ВЛ-001ВЛ/16.08.2021 г. Ат Па  не 

декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от З  Па  е депозирано 

уведомление, вх. №АУ084354ВЛ-003ВЛ/27.08.2021 г. с приложени сключено 

споразумение с „В и К – Варна“ ООД за разсрочване на задълженията и 

доказателства за платени задължения за ел. енергия и вода. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед Златка Павлова е вписана със сина си 

Атанас Павлов. Заповедта е със срок до 05.09.2021 г.  

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 2.33 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 1 /една/ година за общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. 
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„Вл. Варненчик", бл. 407, вх. 16, ет. 2, ап. 279 на З ДиП , ЕГН*** и Ат З Па , 

ЕГН9***411240982.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

34. Заявление, вх. №АУ088291ВЛ/25.08.2021 г., от Р М М , ЕГН7*** – 

наемател на общинско жилище в бл. 406, вх. 24, ет. 2, ап. 32, с искане за 

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

на синовете й: Е  Ру  М  и Р н Р  М в. Към заявлението е приложена декларация от Р  

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

лицето не декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Ев Ру М , ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ088291ВЛ-001ВЛ/25.08.2021 г. Е М  не 

декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Р Р  Ми , ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ088291ВЛ-002ВЛ/25.08.2021 г. Ру Ми не 

декларира членове на семейството си. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед Р Мо е вписана със сина си Р Ми в, сина 

си Е  М и членовете на семейството му: Гю  Ми – съпруга и Пл  Ми – син. Заповедта е 

със срок до 05.09.2021 г.  

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 2.34 – 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. 24, ет. 2, ап. 32 на Р М М , ЕГН*** и синовете й: Е Ру  

Ми , ЕГН9*** и Р Р Ми  , ЕГН9***65.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

35. Заявление, вх. №АУ073353ВЛ/20.07.2021 г., от Б ЖеЯ , ЕГН***и Сл Ге  Я , 

ЕГН5*** – наематели на общинско жилище в бл. 207, вх. 1, ет. 8, ап. 29, с искане за 

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

на сина им Ка  Ж  и членовете на семейството му. Към заявлението е приложена 

декларация от Бо Ян и Сл Ян за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, с която лицата не декларират членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от К БоЖе, ЕГН7*** и ВаНеЖе, 

ЕГН8***, са депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 

4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ073353ВЛ-001ВЛ/20.07.2021 г. КаЖе и 

ВаЖ декларират, че са семейство и имат едно дете. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед Б Я е вписан със съпругата си СлЯн, сина 

им Ж Же и членовете на семейството на сина им К Ж: Ва Ж – съпруга и Д Же– 

дъщеря. Заповедта е със срок до 23.07.2021 г.  

В деловодството на районната администрация от ЖеБоЖе, ЕГН8*** няма 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 
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ОбС – Варна и 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. 2, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.35 – 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. 207, вх. 1, ет. 8, ап. 29 на Б Ж Яв, ЕГН5*** и членовете на 

семейството му: С Г Яа, ЕГН***– съпруга, сина им КаБоЖ, ЕГН*** и членовете на 

семейството му: ВаНе Жел, ЕГН***– съпруга и ДиКаЖ, ЕГН***– дъщеря.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

36. Заявление, вх. №АУ095320ВЛ/15.09.2021 г., от М К Аа, ЕГН4*** – 

наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. 4, ет. 1, ап. 3 с искане за преиздаване 

на настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на сина й 

РуД. Към заявлението е приложена декларация от Ми А за семейно положение и по 

чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето не декларира членове на 

семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Р ЕнД, ЕГН7***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ095320ВЛ-001ВЛ/15.09.2021 г. РуДине 

декларира членове на семейството си. 

РуЕнД е депозирал заявление с вх. №ОСИСД21004322ВЛ/15.09.2021 г. 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 Р Див. С решение №1.28 от настоящият протокол г-н Ди е 

включен в картотека на граждани с установени жилищни нужди в Район „Вл. 

Варненчик“. Степента на жилищна нужда на лицето е III /трета/ група. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

В последната настанителна заповед Ми Ана е вписана сама, със срок до 

пренастаняване в друго общинско жилище, съобразно нормите и наличния жилищен 

фонд, но не повече от три години, а именно до 08.08.2021 г. 

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 2.36 – 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. 405, вх. 4, ет. 1, ап. 3 на М К Ан, ЕГН4***и сина й: Р ЕнДи, 

ЕГН7***511261100.  

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

37. Заявление, вх. №АУ076516ВЛ/27.07.2021 г., от СиИвДи, ЕГН***– 

наемател на общинско жилище в бл. 403, вх. 13, ет. 1, ап. 53, с искане за 

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

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето декларира една дъщеря. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед С Д е вписана с двете си дъщери – Ю Ди и 

МаДи. Заповедта е със срок до 29.08.2021 г.  
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В деловодството на районната администрация от Ю ЮлДа, ЕГН0*** няма 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

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

следното 

РЕШЕНИЕ 2.37 – 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. 13, ет. 1, ап. 53 на С ИвДи, ЕГН*** и членовете на 

семейството й: Ма ЮлДи, ЕГН***– дъщеря.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

38. Заявление, вх. №АУ076870ВЛ/28.07.2021 г., от А ДиИл, ЕГН*** и СаМу 

Ил, ЕГН***– наематели на общинско жилище в бл. 404, вх. 1, ет. 4, ап. 9, с искане 

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

вписване на сина им СвСтИлв. Към заявлението е приложена декларация от АнИли С 

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

лицата не декларират членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от СвСтИл, ЕГН8***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ076870ВЛ-001ВЛ/28.07.2021 г. СвИл не 

декларира членове на семейството си. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед Ан Ил е вписана със съпруга си СаИси 

сина им С Илв. Заповедта е със срок до 07.08.2021 г.  

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 2.38 – 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. 1, ет. 4, ап. 9 на А Ди Ила, ЕГН***и членовете на 

семейството й: СаМу Исл, ЕГН5***– съпруг и СвСт Ил, ЕГН8***– син. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

39. Заявление, вх. №АУ099755ВЛ/27.09.2021 г., от КаАт Не, ЕГН*** – 

наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 1, ет. 5, ап. 13, с искане за 

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

на сина й А К Ат. Към заявлението е приложена декларация от К Н за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето не 

декларира членове на семейството си. Представен е и споразумителен протокол 

спогодба за разсрочено плащане на задълженията към „ВиК – Варна“ ООД, сключен 

на 20.09.2021 г. 

В деловодството на районната администрация от А К Ат, ЕГН***5, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ099755ВЛ-001ВЛ/27.09.2021 г. Атанас 

Атанасов не декларира членове на семейството си. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 



Препис-извлечение 

 

В последната настанителна заповед КаНее вписана със сина си А Атв, дъщеря 

си Е Ян и членовете на семейството й. Заповедта е със срок до 23.10.2021 г.  

В деловодството на районната администрация от Е МиЯ, ЕГН***няма 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

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

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.39 – 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. 5, ап. 13 на К А Н, ЕГН7***и А КаАт, ЕГН***– 

син. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

40. Наемна преписка на АйМуХ, ЕГН***– наемател на общинско жилище в 

ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 26, ет. 7, ап. 35. 

А Х е настанен в общинския имот със заповед №077/19.07.2019 г. на Кмета на 

Район „Вл. Варненчик“ и договор №077/19.07.2019 г. за отдаване под наем. Срокът 

им е за 3 /три/ години, а именно до 19.07.2022 г. 

Решение №2.26/01/25.03.2021 г. на жилищната комисия в Район „Вл. 

Варненчик“ е с предложение за прекратяване на наемното правоотношение на 

наемателя с Район „Вл. Варненчик“. 

С влязла в законна сила Заповед №153/10.06.2021 г. на Кмета на Район „Вл. 

Варненчик“ е прекратено наемното правоотношение на А Хюс Район „Вл. 

Варненчик“. В последствие, на 07.09.2021 г. наемателят е получил и Заповед 

№206/05.08.2021 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ по чл. 65 от ЗОС. 

В деловодството на районната администрация от АйХюса депозирани 

заявления с №№ОСИСД20005346ВЛ-009ВЛ/07.09.2021 г., ОСИСД20005346ВЛВЛ-

011ВЛ/17.09.2021 г. с искане за отмяна на заповедта за изземване. Приложен е 

платежен документ, удостоверяващ изплатени задължения към „ВиК – Варна“ ООД, в 

размер на 948,05 лв., като лицето е декларирало, че наемите за общинското жилище 

са изплатени до м. септември 2021 г. включително.  

С оглед на горното Заповед №206/05.08.2021 г. на Кмета на Район „Вл. 

Варненчик“ по чл. 65 от ЗОС е отменена със Заповед №248/28.09.2021 г. 

От служебно направени справки на 30.09.2021 г. по абонатен №1502433 към 

„ВиК – Варна“ ООД и по клиентски №1100058155 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 

видно, че абонатът няма задължения за вода, но има задължения за ел. енергия по 

фактури за периода м.10.2019 г. – м.03.2020 г.  

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.40 – Отменя свое решение №2.26/01/25.03.2021 г.  

Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за отмяна на Заповед 

№153/10.06.2021 г. след представяне в едномесечен срок от А Хна документ, 

удостоверяващ изплащането на задълженията към „Енерго-Про Варна" ЕАД, както и 

бележка от управителя на етажната собственост бл. 26 в ж.к. „Вл. Варненчик“ за 

липса на задължения към касата на входа. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

41. Заявление, вх. №АУ040743ВЛ/21.04.2021 г., от ЕлПаДи, ЕГН7***– 

наемател на общинско жилище в бл. 215, вх. 1, ет. 3, ап. 10, с искане за 

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

на дъщеря й П Каи членовете на семейството на дъщеря й МаКа. Към заявлението е 

приложена декларация от ЕлДиза семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна, с която лицето не декларира членове на семейството си.  



Препис-извлечение 

 

В деловодството на районната администрация от П В К, ЕГН ***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ040743ВЛ-001ВЛ/21.04.2021 г. ПоКане 

декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от МаВ Ка, ЕГН***, са 

депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ040743ВЛ-002ВЛ/21.04.2021 г. Ма Ка 

декларира, че има едно дете. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед Е Ди е вписана с дъщерите си ПоКаа и Ма 

Ка. Заповедта е със срок до 04.05.2021 г.  

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 2.41 – 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. 215, вх. 1, ет. 3, ап. 10 на Е Па Д, ЕГН7***, ПоВеКа, ЕГН***– 

дъщеря и семейството на дъщеря й: МаВеКаа, ЕГН*** – майка и КрХрЧе – син. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

По точка трета от дневния ред Бистра Спасова-Йорданова докладва на 

комисията, че след проведени процедури по прекратяване на наемни 

правоотношения и изземване са налични пет 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;  

3.2. Молба с вх. №ОСИСД21004100ВЛ/30.08.2021 г., депозирана в районната 

администрация от Г Ге А с искане за настаняване по спешност в общинско жилище; 

3.3. Наемна преписка на ИрНиМа– наемател на общински жилищен имот.  

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

на заявления с вх. №№ОСИСД16001571ВЛ/11.03.2016 г. на П Ми Па, ЕГН8***, 

ОСИСД18004585ВЛ/31.07.2018 г. (АУ111936МЛ от 20.11.2015 г. в Район „Младост“) 

на Те Га Гра, ЕГН8***, ОСИСД18005248ВЛ/12.09.2021 г. на ДиРаДи, ЕГН6***, 

ОСИСД19004825ВЛ/28.08.2019 г. на А ГеИв, ЕГН***и ОСИСД20000552ВЛ/27.01.2020 

г. на НаБоГе, ЕГН5***4.  

3.1.1 Па Па е самотна майка със син на 14 год., който е претърпял операция 

през м. февруари 2021 г. Семейството живее в жилище на прародители, състоящо се 

от две стаи и кухня. Жилищната площ на апартамента е крайно недостатъчна за 

удовлетворяване на жилищните нужди на домакинството, което се състои от три 

семейства. Г-жа Па е депозирала в деловодството на районната администрация през 

2021 г. декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

От приобщените документи е видно, че семейството на П Павкумулативно 

отговаря на условията по НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна да бъдат наематели на 

общинско жилище. 

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. 13, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 



Препис-извлечение 

 

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

жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 401, вх. 13, ет. 5, ап. 230 да 

настани П Ми Па, ЕГН*** и членовете на семейството й за срок от 3 /три/ години. 

Във връзка с това Па Ми П и членовете на семейството й да бъдат извадени от 

картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3.1.2 ТеГр е самотна майка с три деца – близнаци /момчета/ на 14 год. и 

момиче на 11 г. Семейството живее на свободен наем в жилище, състоящо се от две 

стаи и кухня. Жилищната площ на апартамента е крайно недостатъчна за 

удовлетворяване на жилищните нужди на домакинството, което се състои от две 

семейства. Г-жа Г ежегодно подава декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

От приобщените документи е видно, че семейството на Т Г кумулативно 

отговаря на условията по НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна да бъдат наематели на 

общинско жилище. 

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. 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. 407, вх. 1, ет. 1, ап. 3 да 

настани Т Га Гр, ЕГН*** и членовете на семейството й за срок от 3 /три/ години. Във 

връзка с това ТеГ Г и членовете на семейството й да бъдат извадени от картотеката 

на граждани с установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3.1.3 Ди Д е картотекиран трета група със съпруга и едно дете по заявление с 

вх. №ОСИСД18005248ВЛ/12.09.2018 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

Във връзка със заявление №ОСИСД18005248ВЛ-003ВН/12.03.2021 г. от ДиДи, 

подадено в Община Варна, в Район „Вл. Варненчик“ е получено писмо от директор 

на дирекция „Социални дейности“ при Община Варна с вх. №ОСИСД18005248ВЛ-

005ВЛ/21.04.2021 г. В заявлението си Д твърди, че семейството живее на свободен 

наем. Приложени са 2 бр. епикризи: на г-н Ди и на дъщеря му.   

 Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат настанени в общински жилищен имот. За 

извършената проверка е съставен констативен протокол №001530/17.06.2021 г. 

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. 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. 34, вх. 1, ет. 4, ап. 16 да 

настани ДиРаДв, ЕГН***и членовете на семейството му за срок от 3 /три/ години. 

Във връзка с това Димитър Димитров и членовете на семейството му да бъдат 

извадени от картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема.  



Препис-извлечение 

 

3.1.4 Ан И и членовете на домакинството й са картотекирани втора група по 

заявление с вх. №ОСИСД19004825ВЛ/28.08.2019 г.  

Във връзка с молба №РД21017344ВН/23.08.2021 г. от АнИв, подадена в 

Община Варна, в Район „Вл. Варненчик“ е получено писмо от директор на дирекция 

„Социални дейности“ при Община Варна с вх. №РД21017344ВН-002ВЛ/30.08.2021 г. 

В молбата си, лицето твърди, че живее заедно със сина си и бащата на детето на 

свободен наем. Средствата, които получават са недостатъчни за покриване на 

месечните разходи. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

От приобщените документи е видно, че домакинството на АнИвкумулативно 

отговаря на условията по НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна да бъдат наематели на 

общинско жилище. 

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

жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 406, вх. 17, ет. 2, ап. 28 да 

настани А ГеИа, ЕГН***, ХрЛ Уз, ЕГН***– син и Л З У, ЕГН*** за срок от 3 /три/ 

години. Във връзка с това Ан Ив и членовете на домакинството й да бъдат извадени 

от картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3.1.5 На Гее картотекирана трета група сама по заявление с вх. 

№ОСИСД20000552ВЛ/27.01.2020 г.  

Във връзка с молба №ОСИСД20000552ВЛ-004ВН/02.06.2021 г. от НаГа, 

подадена в Община Варна, в Район „Вл. Варненчик“ е получено писмо от директор 

на дирекция „Социални дейности“ при Община Варна с вх. №ОСИСД20000552ВЛ-

006ВЛ/10.06.2021 г. Приложени са 2 бр. епикризи на г-жа Ге. В молбата си, лицето 

твърди, че живее заедно със сина си и членовете на семейството му в жилище, 

собственост на сестра й, състоящо се от стая и кухня.  

Извършена е проверка по настоящ адрес. Декларираните обстоятелства от г-

жа Г отговарят на установените. За проверката е съставен констативен протокол 

№001529/17.06.2021 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

От приобщените документи е видно, че Н Ге отговаря на условията по 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна да бъде наемател на общинско жилище. 

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. 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. 26, ет. 14, ап. 70 да настани 

НаБ Ге, ЕГН5за срок от 3 /три/ години. Във връзка с това На Ге да бъдат извадена от 

картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

По т.3.2 Бистра Спасова- Йорданова докладва молба, вх. 

№ОСИСД21004100ВЛ/30.08.2021 г. от ГаГ А, ЕГН*** за настаняване в общинско 

жилище.  

Г Ани членовете на семейството й са картотекирани трета група по заявление 

с вх. №ОСИСД19001802ВЛ/18.03.2019 г. А е самотна майка с три деца. Семейството 

живее в жилище на роднини. Г-жа Ане депозирала в деловодството на районната 
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администрация през 2021 г. декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

След преглед в картотеката на Район „Вл. Варненчик“ на гражданите с 

установени жилищни нужди, е установено, че до 01.01.2020 г. са картотекирани над 

640 семейства, в това число има самотни майки с две и повече деца. Голяма част от 

картотекираните са втора група.  

Към настоящия момент, Район „Вл. Варненчик“ не разполага със свободен 

общински жилищен имот, удовлетворяващ жилищните нужди на четиричленното 

семейство на ГаАнгелова. 

Предвид горното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.2 – Не удовлетворява молба №ОСИСД21004100ВЛ/30.08.2021 г. 

от Г Аза настаняване в общинско жилище.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

По т.3.3 Бистра Спасова-Йорданова докладва наемната преписка на ИриН М, 

ЕГН6***– наемател на общинско жилище в бл. 26, ет. 14, ап. 69, във връзка с 

постъпила молба, вх. №ОСИСД21003519ВЛ/22.07.2021 г. от Маа, с искане за 

пренастаняване в общински жилищен имот на адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", 

бл. 26, ет. 14, ап. 70, поради наличие на течове от покрива и южната фасада в 

предоставеното й жилище.  

Във връзка с молбата на г-жа Машкова е извършена проверка на общинския 

жилищен имот и са проведени разговори с председателя и касиера на етажната 

собственост. С констативни протоколи с №№001539/03.08.2021 г., 

001543/12.08.2021 е установено, че в общинското жилище през по-голямата част от 

годината живее единствено Роман Машков – син на ИрМа. При отсъствие на Машкова 

от жилището, задълженията към касата на етажната собственост се заплащат само за 

един човек. Жилището се поддържа в задоволително състояние. По тавана и стените 

е установено наличие на следи от течове и мухъл. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Последната настанителна заповед на Ир Ма е със срок до 01.10.2022 г.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.3 – Не удовлетворява молба №ОСИСД21003519ВЛ/22.07.2021 г. 

от И Ма за пренастаняване в общински жилищен имот на адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 26, ет. 14, ап. 70.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

По четвърта точка от дневния ред Бистра Спасова-Йорданова 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. №АУ029280ВН-004ВЛ/29.03.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ029280ВН/22.03.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 3, ет. 2, ап. 51, от Зл Ми То, ЕГН8***, до 

Кмета на Община Варна. 
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Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителят и членовете на 

семейството му отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

З МиТод е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 

3, ет. 2, ап. 51, от 15.02.2018 г. В последната настанителна заповед №37/02.03.2021 

г. З Т е вписан със съпруга и две деца. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ099949ВЛ/28.09.2021 г., е видно, че З Тв 

няма задължения към общинския бюджет.  

Наемателите не отговарят на изискването, определено в чл. 35, ал. 1, т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ, а именно да е наемател на общинско жилище на основание на 

настанителна заповед, не по-малко от 5 години. З МиТ и членовете на семейството 

му са настанени в общинското жилище с настанителна заповед №30/15.02.2018 г.  

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. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 4.1 – наемателят Зл МиТов, ЕГН*** и членовете на семейството му 

не отговарят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 406, вх. 3, ет. 2, ап. 51.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

2. Писмо, вх. №АУ030631ВН-003ВЛ/31.03.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ030631ВН/25.03.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 1, ет. 4, ап. 11, от Гъ Хр Юлиа, ЕГН***, до 

Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителката и членовете 

на домакинството й отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

ГъХрЮ е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 1, 

ет. 4, ап. 11, от 2001 г. В последната настанителна заповед №32/11.02.2021 г. Гъ 

Юл е вписана с пълнолетен син. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ099995ВЛ/28.09.2021 г., е видно, че Г Юл 

няма задължения към общинския бюджет.  

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 4.2 – наемателят Гъ Х Юл, ЕГН5*** и членовете на домакинството 

й отговорят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 404, вх. 1, ет. 4, ап. 11. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3. Писмо, вх. №АУ039002ВН-002ВЛ/05.05.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ039002ВН/16.04.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 22, ет. 3, ап. 54, от Жи Ив Па, ЕГН***, до 

Кмета на Община Варна. 
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Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителят и членовете на 

семейството му отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

ЖиИвПае наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 

22, ет. 3, ап. 54, от 1984 г. В последната настанителна заповед №10/18.01.2021 г. 

Жа Па е вписана със съпруг. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ100008ВЛ/28.09.2021 г., е видно, че ЖиПа 

няма задължения към общинския бюджет.  

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 ЖиИв Паа, ЕГН5***и членовете на семейството й 

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

бл. 406, вх. 22, ет. 3, ап. 54. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

4. Писмо, вх. №АУ044663ВН-002ВЛ/25.05.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ044663ВН/05.05.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 204, вх. 5, ет. 8, ап. 154, от Ми Си Ми, ЕГН7***, до 

Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителката и членовете 

на семейството й отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Ми Си Ми е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 204, 

вх. 5, ет. 8, ап. 154, от 22.02.2016 г. В последната настанителна заповед 

№122/05.05.2021 г. МиМи е вписана със сина си. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ100012ВЛ/28.09.2021 г., е видно, че Ми 

Миняма задължения към общинския бюджет.  

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 4.4 – наемателят МиСиМ, ЕГН*** и членовете на семейството й 

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

бл. 204, вх. 5, ет. 8, ап. 154. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

5. Писмо, вх. №АУ045182ВН-002ВЛ/25.05.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ045182ВН/07.05.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 401, вх. 17, ет. 1, ап. 277, от Ил ИвБв, ЕГН5***, до 

Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверение за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

ИлИв Бу е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 401, вх. 

17, ет. 1, ап. 277 от 1991 г. В последната настанителна заповед №61/11.07.2019 г. 

Ил Бв е вписана сам. Срокът на заповедта е до пренастаняване в друго общинско 
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жилище, съобразно нормите и наличния жилищен фонд, но не повече от 3 /три/ 

години. 

От служебна бележка, изх. №АУ100037ВЛ/28.09.2021 г., е видно, че 

ИлБуняма задължения към общинския бюджет.  

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 2 от Наредбата, наемател на 

общинско жилище може да го закупи, ако отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от 

същата наредба към момента на подаване на заявлението за закупуване, както и 

членовете на неговото семейство. 

От приложените документи се установява, че заявителят отговаря на 

условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ.  

Наемателят не отговаря на изискването, определено в чл. 35, ал. 1, т. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ. Жилищната площ на жилището е в размер на 39,01 кв. м., като 

същата не съответства на нормите за настаняване по чл. 10, ал. 1, т. 1 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, където за едночленно семейство са установени до 

25 кв. м. жилищна площ. 

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 4.5 – наемателят И ИвБу, ЕГН***, не отговаря на условията за 

закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 401, вх. 17, ет. 1, ап. 

277. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

6. Писмо, вх. №АУ046446ВН-002ВЛ/25.05.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ046446ВН/11.05.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 304, вх. 11, ет. 5, ап. 184, от Л Ни Ива, ЕГН***, до 

Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителката и членовете 

на домакинството й отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ.  

ЛеНи Ив е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 304, вх. 

11, ет. 5, ап. 184, от 2007 г. В последната настанителна заповед №06/21.01.2020 г. 

Ле Ив е вписана с пълнолетни син и дъщеря. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ100057ВЛ/28.09.2021 г., е видно, че Л И няма 

задължения към общинския бюджет.  

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 4.6 – наемателят ЛеНиИв, ЕГН6*** и членовете на домакинството 

й отговорят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 304, вх. 11, ет. 5, ап. 184. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

7. Писмо, вх. №АУ049978ВН-002ВЛ/27.05.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ049978ВН/19.05.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 207, вх. 1, ет. 6, ап. 22, от ЕлЯнЯ, ЕГН7***, до 

Кмета на Община Варна. 



Препис-извлечение 

 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителката и членовете 

на семейството й отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Еа Ян Ян е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 207, вх. 

1, ет. 6, ап. 22, от 2015 г. В последната настанителна заповед №78/19.07.2019 г. Ел 

Яне вписана с две деца. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ100066ВЛ/28.09.2021 г., е видно, че Е Я няма 

задължения към общинския бюджет.  

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 4.7 – наемателят Ел Я Ян, ЕГН7***и членовете на семейството й 

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

бл. 207, вх. 1, ет. 6, ап. 22. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

8. Писмо, вх. №АУ052299ВН-002ВЛ/03.06.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ052299ВН/26.05.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 223, вх. 1, ет. 9, ап. 33, от Ма С Ника, ЕГН8***, до 

Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителката и членовете 

на семейството й отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Ма СтНие наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 223, вх. 

1, ет. 9, ап. 33, от 2015 г. В последната настанителна заповед №54/05.06.2020 г. Ма 

Ни е вписана с две деца. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ101745ВЛ/01.10.2021 г., е видно, че МаН 

няма задължения към общинския бюджет.  

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 4.8 – наемателят Ма СтоН, ЕГН*** и членовете на семейството й 

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

бл. 223, вх. 1, ет. 9, ап. 33. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

9. Писмо, вх. №АУ056143ВН-002ВЛ/22.06.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ056143ВН/04.06.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 10, вх. 7, ет. 9, ап. 79, от ИвХр Ил, ЕГН***1, до 

Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителката и членовете 

на семейството й отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 



Препис-извлечение 

 

ИвХрИле наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 10, вх. 7, 

ет. 9, ап. 79, от 2012 г. В последната настанителна заповед №109/24.07.2018 г. Ив 

Ил е вписана с едно дете. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ100108ВЛ/28.09.2021 г., е видно, че ИвИл 

няма задължения към общинския бюджет.  

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 4.9 – наемателят Ив Хр Ила, ЕГН*** и членовете на семейството й 

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

бл. 10, вх. 7, ет. 9, ап. 79. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

10. Писмо, вх. №АУ057957ВН-002ВЛ/22.06.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ057957ВН/09.06.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 15, ет. 2, ап. 213, от Семра Юсеин Ибрям, 

ЕГН7***5, до Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителката и членовете 

на семейството й отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Сеа Юс Ибрям е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 

404, вх. 15, ет. 2, ап. 213, от 2020 г., а от 2010 г. е била наемател на друг общински 

имот. В последната настанителна заповед №48/04.06.2020 г. Сеа Ибрям е вписана 

със съпруг и две деца. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ091532ВЛ/03.09.2021 г., е видно, че Семра 

Ибрям няма задължения към общинския бюджет.  

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 4.10 – наемателят Семра Юсеин Ибрям, ЕГН***и членовете на 

семейството й отговорят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 404, вх. 15, ет. 2, ап. 213. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

11. Писмо, вх. №АУ073741ВН-002ВЛ/12.08.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ073741ВН/20.07.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 402, вх. 11, ет. 4, ап. 211, от Ивелина Недкова 

Колева, ЕГН***, до Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителката и членовете 

на семейството й отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Ива На Колева е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 

402, вх. 11, ет. 4, ап. 211, от 06.06.2016 г. В последната настанителна заповед 

№65/19.07.2019 г. Ива Коа е вписана с две деца. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 



Препис-извлечение 

 

От служебна бележка, изх. №АУ100308ВЛ/28.09.2021 г., е видно, че И Колева 

няма задължения към общинския бюджет.  

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 4.11 – наемателят ИвеНед К, ЕГН***8203120594 и членовете на 

семейството й отговорят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 402, вх. 11, ет. 4, ап. 211. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

12. Писмо, вх. №АУ079924ВН-002ВЛ/12.08.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ079924ВН/04.08.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 28, вх. 2, ет. 7, ап. 57, от Живка Митева Димчева, 

ЕГН8***03, до Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителката и членовете 

на семейството й отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

ЖивМит Ди е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 28, 

вх. 2, ет. 7, ап. 57, от 2014 г. В последната настанителна заповед №17/13.03.2020 г. 

Жи Ди е вписана със съпруг и две деца. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ100315ВЛ/28.09.2021 г., е видно, че ЖиДиа 

няма задължения към общинския бюджет.  

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 4.12 – наемателят Жи МитеДи, ЕГН8***и членовете на 

семейството й отговорят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 28, вх. 2, ет. 7, ап. 57. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 
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