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НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ - Кмет на Район „Вл. Варненчик", след като се 

запознах с настанителна заповед №45/11.02.2014 г. на Кмета на Район „Вл. 

Варненчик'', договор за отдаване под наем на общински жилищен имот от фонд 

„Настаняване на наематели'' №45/11.02.2014 г. за общинско жилище адрес гр, 

Варна, ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 305, вх. , ет. ап. докладна записка с

№АУ010992ВЛ-004ВЛ/14.02.2018 г. от директор на дирекция БСИД, решение 

№5.1/01/28.02.2018 г. на жилищната комисия в Район „Вл. Варненчик" и служебна 

бележка с изх. №АУ028495ВЛ/23.03.2018 г.,

У С Т А Н О В И Х :

Със заповед №45/11.02.2014 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик" и договор 

№45/11.02.2014 г. за отдаване под наем в общински жилищен имот с адрес гр. 

Варна, ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 305, вх. , ет. ап. са настанени Диана
Кирова, ЕГН \ндриян Киров, ЕГЬ син.

Докладна записка с №АУ010992ВЛ-004ВЛ/14.02.2018 г. от директор на 

дирекция БСИД относно настанителна преписка на Диана Кирова е

разгледана на заседание на жилищната комисия в Район „Вл. Варненчик". Наемното 

правоотношение на живущите в общинското жилище не е актуализирано. Диана 
Кирова и сина й Андриян Киров не изпълняват задълженията,

съгласно раздел IV, чл. 8, т. 4 по сключения договор №45/11.02.2014 г. за отдаване 

под наем за осигуряване на достъп за преглед от представител на наемодателя, за 

осъществяване на контрол по начина на стопанисване на имота. С оглед на 

изложеното, наличието на задължения за обезщетения за три месеца и такса битови 

отпадъци за 2017 г., и предвид изтеклите на 11.02.2017 г, настанителна заповед и 

договор за отдаване под наем, е взето решение №5.1/01/28.02.2018 г. на комисията 

за отмяна на решение №4.48/01/21.02.2017 г. и да се пристъпи към процедура по 

чл. 22 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС - Варна по отношение на общински жилищен имот 

на адрес гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 305, вх. ет, ап,

От служебна бележка с изх. №АУ028495ВЛ/23.03.2018 г. е видно, че Диана 

Кирова има задължения към Община Варна за обезщетения за периода м. 

декември 2017 г. -  м. март 2018 г. в размер на 292,58 лв. и такса битови отпадъци 

за 2017 г. - 23,61 лв. Посочените суми са с включени лихви.

Като взех предвид горното и на основание чл. 65, ал. 1, във връзка с ал. 2 от 

ЗОС и чл. 22 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС - Варна,



1. ДА СЕ ИЗЗЕМЕ от Диана Кирова, ЕГН и
Андриян <иров, ЕГН1 :ин следното общинско жилище
„за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди", находящо се в 
гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик", представляващо апартамент № , ет.
вх от бл. 305, актувано с Акт за частна общинска собственост №1663 от

14.03.2000 г.
2. Определям срок от четиринадесет дни след връчването на настоящата 

заповед за доброволно изпълнение, в който срок лицата да освободят имота от 
собствените си движими вещи и инвентар и да предадат ключовете за него в служба 

„Жилищно настаняване" - Район „Вл. Варненчик".
3. При неспазване на срока по т. 2, имотът да бъде принудително иззет в 

първия работен ден, следващ изтичането на дадения срок за доброволно 

изпълнение.
4 . Връчването на заповедта на лицето и организацията по изземването 

възлагам на специалист от дирекция БСИД в Район „Вл. Варненчик".
5. На основание чл. 65, ал. 3 от ЗОС при изпълнение на настоящата заповед 

да се окаже съдействие от ПУ „Владиславово".
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция

БСИД.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на 

заинтересованата страна по реда на АПК пред Административен съд - Варна, като на 
основание чл. 65, ал. 4 от ЗОС, обжалването не спира изпълнението на заповедта.

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

изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати чрез служебната електронна поща на 

ресорен зам.-кмет инж. Сашо Димитров, секретар на Район „Вл. Варненчик", 
директор на дирекция БСИД, гл. юрисконсулт за сведение и изпълнение.

Н А Р Е Ж Д А М :

КМЕТ

Подписаният............................................................................................................ с
ЕГН.......................... на   год. получих заповед №./..................  г.
за изземване на общинско жилище, находящо се в гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик", 
бл. 305, вх. 10, ет. 5, ап. 171.

Подпис...........


