
 

 

   ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№01/08.02.2019 г. 

 

 

Днес, 08.02.2019 г., в 9.00 часа, се проведе заседание на жилищната комисия 

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

със Заповед №100/12.05.2016 г., изменена със Заповед №299/15.11.2016 г., 

изменена със Заповед №249/28.08.2017 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик". 

На заседанието присъстваха: 

Председател: инж. Сашо Димитров – Зам.-кмет на Район „Вл. Варненчик" 

Членове: 1. Ганчо Ганев – Общински съветник 

2. Николай Георгиев – Общински съветник 

3. Бистра Спасова-Йорданова – директор на дирекция БСИД 

4. Гергана Иванова – ст. експерт СЖП в дирекция БСИД. 

 

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 и искания на картотекирани граждани. 

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

Варненчик" с искания за закупуване на жилищата. 

4. Разни. 

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

предложението се приема. 

 

Протоколчик на заседанието е Гергана Иванова. 

 

По първа точка от дневния ред Б. Спасова-Йорданова докладва преписки 

на граждани, желаещи да бъдат картотекирани, както следва: 

1. Декларация вх. №ОСИСД18006402ВЛ/22.11.2018 г. за семейно положение 

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

Д. Я. е картотекиран сам трета група по заявление с №СЖН-301-

18/06.02.2008 г. С настоящата декларация Я. декларира, че има съпруга и две деца. 

Служебно 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 за заявителя и членовете на 

домакинството му. Служители от администрацията са извършили проверка на място 

по настоящ адрес и са установили, че лицата живеят на посочения адрес. 

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

партидата на Д. А. Я., ЕГН*** има вписвания, отбелязвания и заличавания, а 

именно: През 2009г. заедно с В. А. Я. е закупил поземлен имот пл. №***, площ по 

док. – 3,945 дка, с. Кичево, местност „Старите гробища―, образуван от ***, обл. 

Варна, общ. Аксаково, с. Кичево. 

Видно от писмо изх. №20-86250-21.12.2018г. на Началника СГКК – Варна, 

наш вх. №ОСИСД18—6402ВЛ/31.12.2018г., имотът отстои от морската брегова ивица 

на 4890м. 



Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.2 и т.3 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 земи до 10 км от морската брегова ивица 

или не са прехвърляли в срок от 5 години, преди подаване на молбата за 

картотекиране и издаване на заповедта за настаняване такива имоти. 

Видно Раздел II на Декларация за семейно положение и по чл.4 от 

НУРУЖНГНПОЖ вх. №ОСИСД18006402ВЛ/22.11.2018г. Д. А. Я. е декларирал, че не 

притежава имотите, описани в чл.4, ал.1 от от НУРУЖНГНПОЖ, което не 

кореспондира с фактическото положение. 

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

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

РЕШЕНИЕ 1.1 – Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

Район „Вл. Варненчик― Д. А. Я., ЕГН***, поради наличие на придобит имот попадащ 

в хипотезата на чл.4, ал.1, т.2 и т.3 от НУРУЖНГНПОЖ и деклариране на неверни 

данни. 

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

предложението се приема. 

2. Заявление с вх. №ОСИСД18006932ВЛ/12.12.2018 г. от Р. Й. Т., ЕГН***. 

Заявителката е майка с дете. Служебно са издадени удостоверения за 

семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от 

Служба по вписванията и Дирекция МД – Община Варна. След преглед на 

документите по преписката и извършена проверка на място по настоящ адрес е 

установено, че лицата живеят на посочения адрес. 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение първо и 

във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 1.2 - включва в „картотека на граждани с установени жилищни 

нужди" Р. Й. Т., ЕГН*** и членовете на семейството й и определя степента на 

жилищна нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

3. Декларация вх. №ОСИСД19000027ВЛ-001ВЛ/03.01.2019 г. за семейно 

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

декларация вх. №ОСИСД19000027ВЛ-002ВЛ/10.01.2019 г. за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от К. М. Г., ЕГН***. 

А. Д. е картотекирана с две деца трета група по заявление с 

№ОСИСД17000292ВЛ/12.01.2017 г. С настоящите декларации Д. и Г. декларират, че 

живеят на семейни начала и имат две деца.  

Служебно са издадени удостоверения за семейно положение, за промени на 

постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция 

МД – Община Варна. След преглед на документите по преписката и извършена 

проверка по настоящ адрес е установено, че лицата живеят на посочения адрес. 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение първо и 

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

НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.3 - включва в „картотека на граждани с установени жилищни 

нужди" А. А. Д., ЕГН*** и членовете на домакинството й и определя степента на 

жилищна нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

4. Заявление с вх. №ОСИСД19000260ВЛ/09.01.2019 г. от Ф. Р. 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 Ф. А., в която последната е декларирала четирите си деца, едното 

от които пълнолетно – С. Ф. И., ЕГН***. 

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 МД – Община Варна. След преглед на документите по 

преписката и извършена проверка по настоящ адрес е установено, че лицата живеят 

на посочения адрес. 



Съгласно чл.4, ал.4 от НУРУЖНГНПОЖ заявлението и декларацията се 

подписват от всички пълнолетни членове на семейството пред служител на 

районната администрация или пред нотариус. 

При проверка на документите по образуваната преписка е установено, че 

заявлението и декларацията не са подписани от С. Ф. И.. Няма и самостоятелно 

входирани такива. 

За горните несъответствия с изискванията на Наредбата г-жа Ф. А. е 

уведомена в телефонен разговор, за който е съставен констативен протокол 

№35/21.01.2019 г. Установено е, че С. Ф. И. в момента е извън Република България 

и не може да отстрани констатираните нередовности. 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение първо и 

чл. 6, ал. 2, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.4 - включва в „картотека на граждани с установени жилищни 

нужди" Ф. Р. А., ЕГН*** и членовете на семейството й, а именно А. Ф. Р., ЕГН***, С. 

М., ЕГН*** и А. М., ЕГН*** и определя степента на жилищна нужда на гражданите – 

III /трета/ група. 

На основание чл.6, ал.1, т.1, предложение второ от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна отказва картотекиране на С. Ф. И., ЕГН***. 

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

предложението се приема. 

5. Заявление с вх. №ОСИСД19000312ВЛ/11.01.2019 г. от Д. Г. Т., ЕГН***. 

Заявителят е сам. Служебно са издадени удостоверения за семейно 

положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба 

по вписванията и Дирекция МД – Община Варна. След преглед на документите по 

преписката и извършена проверка по настоящ адрес е установено, че лицето живее 

на посочения адрес. 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение първо и 

чл. 6, ал. 2, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.5 - включва в „картотека на граждани с установени жилищни 

нужди" Д. Г. Т., ЕГН*** и определя степента на жилищна нужда на гражданите – III 

/трета/ група. 

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

предложението се приема. 

6. Декларация вх. №ОСИСД19000417ВЛ/17.01.2019 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от С. Н. Й., ЕГН*** и З. А. М., ЕГН*** с 

приложено удостоверение за сключен граждански брак. 

С. Й. е картотекирана с четири деца трета група по заявление вх. №СЖН-301-

38/23.03.2011 г. Към момента две от децата са навършили пълнолетие. 

С настоящата декларация Й. и М. декларират две деца. Няма приложени 

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

Варна от пълнолетните деца на С. Й.. 

Служебно са издадени удостоверения за семейно положение, за промени на 

постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция 

МД – Община Варна за деклараторите и посочените от тях деца. От удостоверение с 

изх. №59/21.01.2019 г. за настоящ адрес на З. А. М. е установено, че лицето е с 

настоящ адрес в с. Каменар, което е в противоречие с изискването на чл.4, ал.2 за 

подаване на заявлението и декларацията по настоящ адрес. 

Предвид изложеното на основание чл.30, ал.2 от АПК, във връзка с чл.4, ал.2 

от НУРУЖНГНПОЖ на Общински съвет - Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.6 – Да се уведомят заявителите, че следва да отстранят 

недостатъците в тридневен срок от съобщението за това, като им се укаже, че 

неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. 

Отлага за разглеждане декларация вх. №ОСИСД19000417ВЛ/17.01.2019 г. за 

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

и З. А. М., ЕГН***, като последните да бъдат уведомени, че в тридесетдневен срок от 

съобщението следва да представят удостоверение за регистрация по настоящ адрес 

на З. А. М. на територията на Район „Вл. Варненчик―, като им се укаже, че 

неизпълнението в срок ще доведе до изваждането им от картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди. 

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

предложението се приема. 



7. Заявление с вх. №ОСИСД19000445ВЛ/17.01.2019 г. от Б. Р. Н., ЕГН***. 

Заявителката е майка с дете. Служебно са издадени удостоверения за 

семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от 

Служба по вписванията и Дирекция МД – Община Варна. След преглед на 

документите по преписката и извършена проверка по настоящ адрес е установено, 

че лицата живеят на посочения адрес. 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение първо и 

във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 1.7 - включва в „картотека на граждани с установени жилищни 

нужди" Б. Р. Н., ЕГН*** и членовете на семейството й и определя степента на 

жилищна нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

8. Декларация вх. №ОСИСД19000477ВЛ/18.01.2019 г. за семейно положение 

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

Д. Б. е картотекирана с едно дете трета група по заявление с 

№ОСИСД17001331ВЛ/07.03.2017 г. С настоящата декларация Б. декларира, че има 

още едно дете.  

Служебно са издадени удостоверения за семейно положение, за промени на 

постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция 

МД – Община Варна. След преглед на документите по преписката и извършена 

проверка по настоящ адрес е установено, че лицата живеят на посочения адрес. 

Предвид изложеното и 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 1.8 - включва в „картотека на граждани с установени жилищни 

нужди" Д. С. Б., ЕГН*** и членовете на семейството й и определя степента на 

жилищна нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

9. Заявление с вх. №ОСИСД19000660ВЛ/28.01.2019 г. от Т. И. К., ЕГН***. 

Заявителката е майка с две деца. Служебно са издадени удостоверения за 

семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от 

Служба по вписванията и Дирекция МД – Община Варна. След преглед на 

документите по преписката и извършена проверка по настоящ адрес е установено, 

че лицата живеят на посочения адрес. 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение първо и 

чл. 6, ал. 2, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.9 - включва в „картотека на граждани с установени жилищни 

нужди" Т. И. К., ЕГН*** и членовете на семейството й и определя степента на 

жилищна нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

10. Заявление с вх. №ОСИСД19000670ВЛ/2.01.2019 г. от З. К. Х., ЕГН*** с 

искане да бъде включена в картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

Заявителката е майка с две деца. Служебно са издадени удостоверения за 

семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от 

Служба по вписванията и Дирекция МД – Община Варна. След преглед на 

документите по преписката и извършена проверка по настоящ адрес е установено, 

че лицата живеят на посочения адрес. 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение първо и 

чл. 6, ал. 2, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.10 - включва в „картотека на граждани с установени жилищни 

нужди" З. К. Х., ЕГН*** и членовете на семейството й и определя степента на 

жилищна нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

 

По втора точка от дневния ред бяха докладвани от Б. Спасова-Йорданова 

заявления и декларации от текущи наематели на общински жилища за преиздаване 



на настанителна заповед и искания от картотекирани граждани. 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 вх. №АУ121093ВЛ/11.12.2018 г. от И. П. И., ЕГН*** и Д. А. Й., 

ЕГН*** – наематели на общинско жилище с адрес гр.Варна, ж.к.―Вл. Варненчик―, 

бл.205, вх.*, ет.*, ап.*, с искане да бъде преиздадена настанителната заповед на 

семейството. В декларацията за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна е деклариран В. М. К., ЕГН*** – син. 

В последната настанителна заповед са вписани И. И. и Д. Й.. Заповедта е за 

една година и е със срок 09.01.2019 г. Към настоящия момент наемателите отговарят 

на условията на чл.4 от НУРУЖНГНПОЖ, нямат задължения към търговските 

дружества и ги погасяват редовно. Непълнолетният В. М. К. е син на Д. Й. и е с 

настоящ адрес – адреса на общинското жилище. 

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

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

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

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

настаняване със срок 3 години за общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл.205, 

вх.*, ет.*, ап.* на И. П. И., ЕГН*** и членовете на семейството му.  

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

предложението се приема. 

2. Молба №ОСИСД18007204ВЛ/21.12.2018 г. от В. С. И., ЕГН*** – наемател 

на общинско жилище с адрес гр.Варна, ж.к.―Вл. Варненчик―, бл. 405, вх. *, ет. *, ап. 

*, с която уведомява Кметът на Район „Вл. Варненчик― за настъпили промени в 

семейното й положение. Към молбата са приложени Решение №***/21.11.2018г. по 

гр. д. №*** по описа за 2018 г. на Варненски районен съд и удостоверение с изх. 

№***/2018 от 21.12.2018 г. на последния, с което е постановено прекратяване на 

брака между В. С. И. и Р. В. И.. 

В последната настанителна заповед №142/23.10.2018г. на Кмета на Район 

„Вл. Варненчик― с титуляр В. С. И. са вписани Р. В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

И., К. Р. И. и С. Р. И.. Заповедта е за три години и е със срок 23.10.2021 г. 

Към преписката е приобщена молба вх. №ОСИСД18007204ВЛ/07.01.2019 г. от 

Р. В. И. (вече бивш съпруг на г-жа И.), с която последният е изразил желание в 

общинското жилище да останат да живеят В. С. И. и пълнолетните деца К. Р. И. и С. 

Р. И.. 

Водена от горното, на основание волеизявлението на Р. В. И., ЕГН***, 

обективирано в молба вх. №ОСИСД18007204ВЛ/07.01.2019 г., във връзка с влязло в 

законна сила Решение №***/21.11.2018г. по гр. д. №***/2018г. по описа на 46-ти 

състав на Районен съд – Варна за прекратяване на брака между титуляря по 

настанителна заповед – В. С. И. и Р. В. И., комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.2. – Предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик― да прекрати 

наемното правоотношение с Р. В. И., ЕГН*** и да измени своя Настанителна заповед 

№142/23.10.2018г. за отдаване под наем на общинско жилище с адрес бл.405, вх.*, 

ет.*, ап.* като от заповедта бъде изключен Р. В. И., ЕГН***. В останалата си част 

заповедта да запази действието си. 

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

предложението се приема. 

3. Молба №ОСИСД19000041ВЛ/03.01.2019 г. от Б. М. И., ЕГН*** с искане за 

настаняване на семейството му в общинско жилище.  

Б. И. и семейството му са картотекирани II-ра група в картотеката на Район 

„Вл. Варненчик― по молба №СЖН-301-139/07.06.2007 г. Г-н И. заедно със съпругата 

си и двете им разнополови деца живеят под наем в жилище, състоящо се от стая и 

кухня. 

 След проведено обсъждане, като съобрази фактите и обстоятелствата от 

значение за случая, на основание чл.6, ал.1, т.4, във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 13, 

ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисия взе следното 

 РЕШЕНИЕ 2.3 – 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. *, ет. *, ап. * на Б. М. И., ЕГН*** и членовете на семейството му. 



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

предложението се приема. 

4. Заявление №АУ001375ВЛ/04.01.2019 г. от Е. И. Я., ЕГН*** и С. А. А., 

ЕГН*** – наематели на общинско жилище с адрес гр.Варна, ж.к.―Вл. Варненчик―, 

бл.404, вх.*, ет.*, ап.* с искане за преиздаване на настанителната заповед, 

договора за отдаване под наем и вписване на С. С. А., ЕГН***. 

В последната настанителна заповед Е. Я. е вписана със С. А. – съпруг и С. А. – 

син. Заповедта е за една година със срок до 10.04.2019 г., поради задължения към 

„В и К – Варна― ООД и сключен споразумителен протокол. 

Към заявление №АУАУ001375ВЛ-002ВЛ/30.01.2019 г., С. А. е приложил опис 

на платени фактури за дата 30.01.2019 г. /абонат:1013890. 

От служебно направена справка на 04.02.2019 г. по абонатен №1013890 е 

видно, че абонатът няма задължения за вода към „В и К – Варна― ООД. 

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

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

11, ал. 2 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

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

настаняване със срок 3 години, считано от 01.05.2019 г. за общинско жилище с 

адрес гр.Варна, ж.к.―Вл. Варненчик―, бл.404, вх.*, ет.*, ап.* на Е. И. Я., ЕГН***, 

членовете на семейството й и С. С. А., ЕГН***. 

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

предложението се приема. 

5. Искане с вх. №АУ108057ВЛ-004ВЛ/13.12.2018 г. от Н. А. С., чрез 

пълномощника Г. Г. Т., с което е поискала да бъде отменено решение №2.12 от 

Протокол №7/21.11.2018г. на Жилищната комисия, въз основа на което е издадена 

заповед №349/20.12.2018г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик― за изземване на 

общински жилищен имот с адрес гр.Варна, ж.к.―Вл. Варненчик―, бл.32, вх.*, ет.*, 

ап.* от Н. А. С., ЕГН*** и членовете на семейството й и моли да им бъде издадена 

нова настанителна заповед. Към искането е приложила удостоверение с изх. 

№19399/13.12.2018г. по изпълнително дело №20188950*** по описа на частен 

съдебен изпълнител Л. С., рег. №*** в уверение на това, че е платила на 12.12.2018 

г. сума в размер на 600,00 лв. по банковата сметка на ЧСИ Л. С., рег. №*** за 

погасяване на дълга си по изпълнителното дело и се е задължила писмено, съгласно 

молба вх. №15644/13.12.2018 г. да внася месечни вноски по изпълнителното дело в 

размер на 200,00 лв. до пълното погасяване на задължението. 

В последната настанителна заповед Н. С. е вписана с Г. С. и членовете на 

семейството й. Заповедта е за една година със срок до 11.12.2018 г., поради 

задължения към „В и К – Варна― ООД. 

Представени са и уведомления с вх. №№АУ108057ВЛ-005ВЛ/02.01.2019 г., 

АУ108057ВЛ-006ВЛ/09.01.2019 г. с приложени вносни бележки за преведени суми 

по банковата сметка на ЧСИ Л. С., както следва: на 02.01.2019 г. – 200,00 лв. и на 

08.01.2019 г. – 200,00 лв. 

От служебно направена справка на 10.01.2019 г. по абонатен №1520314 е 

видно, че Н. А. С. има задължения за вода към „В и К – Варна― ООД по фактури за 

периода м. април 2007 г. – м. юли 2018 г., в размер на 2 750,01 лв. с включени 

лихви. 

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

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

11, ал. 2 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.5 – Отменя свое решение №2.12/07/21.11.2018 г. 

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. *, ет. *, ап. * на Н. 

А. С., ЕГН***, Г. Н. С., ЕГН*** и членовете на семейството й, при условие 

ежемесечно Н. С. да представя документ, удостоверяващ погасяване на дълга по 

изпълнително дело №20188950*** по описа на частен съдебен изпълнител Л. С., 

рег. №***. 

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

предложението се приема. 

6. Заявление №АУ094017ВЛ/20.09.2018 г. от Ц. Н. П., ЕГН*** – наемател на 

общинско жилище в бл. 226, вх. *, ет. *, ап. * с искане за преиздаване на 



настанителната заповед, включване на синовете й С. Х. А., ЕГН*** и Н. Х. А., 

ЕГН***. 

В последната настанителна заповед синовете С. Х. А., ЕГН***, Н. Х. А., 

ЕГН*** и А. Х. А., ЕГН*** са били вписани. А. А. е починал на 04.06.2018 г., видно 

от препис-извлечение от акт за смърт №0166 от дата 05.06.2018 г. 

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

партидата на Ц. Н. П. има вписвания, отбелязвания и заличавания, а именно: 

- През 2007г. има регистрирани прехвърляния. Ц. П. е съсобственик на 

поземлен имот, нива с площ от 2.412 дка, с. Константиново, м. „Боаза―, имот №**; 

поземлен имот, нива от 0.230 дка, имот ***, м-ст „Чеира―, нива от 0,938 дка, имот 

***, м-ст „Чеира―, в землището на с.Константиново. 

- През 2005г. има регистрирано вписване. Павлова е собственик на поземлен 

имот, нива с площ 4.000 дка, м. „Белия амаяч―, с. Константиново, имот №***; лозе с 

площ 1.500 дка, м. „Ветите лозя―, с. Константиново, имот №***. 

Видно от писмо изх. №РД19000309КНС-001КНС/10.01.2019г. на Кмета на 

кметство Константиново горепосочените имоти не попадат в десет километровата 

морска брегова ивица, но същите са на отстояние от Варненското езеро 

приблизително от 0,5 км. до 4 км. 

Предвид изложеното и с оглед изясняване на фактите и обстоятелствата от 

значение за случая на основание чл.35 от АПК, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.6 – Да се изиска становище от юрист относно следното: 

1. Част ли е от морската брегова ивица Варненското езеро. 

2. Следва ли да се издадат настанителна заповед и договор на Ц. Н. П., като 

се има предвид, че последната е собственик на имоти, находящи се в близост до 

Варненското езеро (до 4км). 

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

предложението се приема. 

7. Заявление №АУ003489ВЛ/10.01.2019 г. от А. Б. Р., ЕГН***, включен в 

настанителна заповед с титуляр В. А. Р., ЕГН***, наематели на общинско жилище в 

ж.к.―Вл. Варненчик―, бл.405, вх.*, ет.*, ап.*. Господин Р. заявява, че желае да бъде 

преиздадена настанителната заповед на негово име, тъй като титулярят В. А. Р. е 

починал. 

Последната настанителна заповед №111/08.07.2016г. е със срок 3 години и 

изтича на 08.07.2019г. 

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. 

Към преписката служебно са приобщени Удостоверение изх. 

№18/11.01.2019г. за семейно положение, съпруг/а и деца, Удостоверение изх. 

№35/11.01.2019г. за промени на постоянен адрес, Удостоверение изх. 

№36/11.01.2019г. за настоящ адрес, Справка изх. №R00050424/10.01.2019г. за 

декларирани данни от Дирекция МД и Справка по лице в Служба по вписванията – 

Варна за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на А. Б. Р.. При 

проверка на документите се установи, че лицето отговаря на критериите по чл.4 от 

НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанено в същото жилище. Жилището е 

гарсониера и не надвишава жилищните му нужди, определени в чл.10, ал.1, т.1 от 

Наредбата. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следните 

РЕШЕНИЕ 2.7.1. – на основание чл.6, ал.2, т.5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик― да прекрати наемното 

правоотношение с В. А. Р., ЕГН*** и А. Б. Р., ЕГН*** – син, възникнало по 

настанителна заповед №111/08.07.2016г. и договор №111/08.07.2016 г. за отдаване 

под наем на общинско жилище на адрес бл.405, вх.*, ет.*, ап.*. 

РЕШЕНИЕ 2.7.2. – На основание чл.6, ал.2, т.4, във връзка с чл.14, ал.7, 

чл.11, ал.1 и чл.13, ал.1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 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.*, ет.*, ап.* на А. Б. Р., ЕГН***. 



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

предложението се приема. 

8. Молба №АУ004018ВЛ/11.01.2019 г. от А. П. Д., ЕГН*** с искане за 

настаняване на семейството й в общинско жилище. Към молбата са приложени 

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

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

Н. Д. В., ЕГН***. 

А. Д. и семейството й са картотекирани II-ра група в картотеката на Район 

„Вл. Варненчик― по заявление №СЖН-301-67/08.07.2010г. Госпожа Д. заедно със 

съпруга си и двете им разнополови деца живеят в жилище под наем. 

След проведено обсъждане, като съобрази фактите и обстоятелствата от 

значение за случая, на основание чл.6, ал.1, т.4, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.13, 

ал.1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисия взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.8 – 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.307, вх.*, ет.*, ап.* на А. П. Д., ЕГН***, членовете на семейството й 

и Н. Д. В., ЕГН***. 

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

предложението се приема. 

9. Заявление №АУ096353ВЛ/27.09.2018 г. от П. Д. Т., ЕГН*** – наемател на 

общинско жилище в бл.36, вх.*, ет.*, ап.* с искане за преиздаване на настанителна 

заповед и включване на сина й Й. П. Т., ЕГН***. 

Във връзка с решение №2.14/07/21.11.2018 г. на Комисията на г-жа Т. е 

предоставен едномесечен срок за представяне на доказателства за прекратяване на 

съсобствеността по отношение на имот на ул.„Г.― №*, гр.Варна, при условие, че 

лицето не получава реален дял от последната. 

Към молба с вх. №АУ096353ВЛ-006ВЛ/18.01.2019 г. П. Т. е приложила 

нотариален акт за дарение на идеални части от недвижим имот. Служебно са 

издадени справки от Служба по вписванията и Дирекция МД – Община Варна, от 

които е видно, че не притежава недвижимо имущество. 

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

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

чл.11, ал.2 и чл.13, ал.3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.9. – предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик― да издаде 

заповед за настаняване със срок 3 години за общинско жилище в ж.к.„Вл. 

Варненчик", бл.36, вх.*, ет.*, ап.* на П. Д. Т., ЕГН*** и пълнолетния й син Й. П. Т., 

ЕГН***. 

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

предложението се приема. 

10. Молба №ОСИСД19000388ВЛ/15.01.2019 г. от Е. Й. Я., ЕГН*** – наемател 

на общинско жилище в бл.32, вх.*, ет.*, ап.*, с искане тя и членовете на 

домакинството й да бъдат пренастанени в жилище на по-нисък етаж или във вход с 

асансьор. 

В сградата, в която се намира общинското жилище, в което е настанена 

заявителката има асансьор, който обаче не работи. 

Към настоящия момент Район „Вл. Варненчик― не разполага с равностойно 

свободно общинско жилище, което да се намира на по-нисък етаж или в сграда с 

работещ асансьор. 

Наемателката на общинското жилище би могла да го замени доброволно с 

друго подходящо за нея общинско жилище при условията на чл.18 от 

НУРУЖНГНПОЖ. 

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.10 – Не удовлетворява молбата на Е. Й. Я. за пренастаняване в 

друго жилище. 

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

предложението се приема. 

11. Молба №ОСИСД19000402ВЛ/16.01.2019 г. от Л. И. Д., ЕГН*** – наемател 

на общинско жилище в бл.32, вх.*, ет.*, ап.*, с искане тя и членовете на 

семейството й да бъдат пренастанени в жилище отговарящо на жилищните им 

нужди, а именно по-голямо такова. 



Последната НЗ е със срок от 3 години. Л. Д. е вписана в настанителната 

заповед заедно с три деца. Най-големият син на г-жа Д. е картотекиран в 

картотеката на Район „Вл. Варненчик―. 

Наемателката на общинското жилище би могла да го замени доброволно с 

друго подходящо за нея общинско жилище при условията на чл.18 от 

НУРУЖНГНПОЖ. 

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.11 –Не удовлетворява молбата на Л. И. Д. за пренастаняване в 

по-голямо общинско жилище. 

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

предложението се приема. 

12. Уведомление №ОСИСД19000772ВЛ/01.02.2019 г. от М. В. А., ЕГН*** – 

наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. *, ет. *, ап. * относно продължително 

лечение в чужбина. Към уведомлението е приложен преведен медицински документ. 

Жилищата от фонд „Настаняване на наематели― е предназначен за 

задоволяване на жилищните нужди на граждани, които отговарят на определени 

критерии. 

Случаите, в които се запазват наемните правоотношения с наемателите на 

общински жилища са изчерпателно и лимитативно изброени в чл.20 от 

НУРУЖНГНПОЖ. Сред тях не фигурира отсъствие от общинското жилище по 

медицински причини. 

Представеният медицински документ няма изходящ номер от медицинското 

заведение, което го издава, не е подписано и подпечатано от лекуващия лекар. 

Отделно от това от приложения превод на медицинския документ не става ясно дали 

последният се отнася за г-н А. – никъде в него не е цитирано имено името му. 

Остава неизяснен и въпросът кое налага необходимостта от пребиваване на цялото 

семейство на територията на Кралство Белгия за една година. 

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

и обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.12. – Предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик― да укаже на 

г-н А., че той и членовете на семейството му следва да живеят в общинското 

жилище, като при констатиране на отсъствието им наемните правоотношения ще 

бъдат прекратени. 

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

предложението се приема. 

13. Заявление вх. №АУ101547ВЛ-004ВЛ/05.02.2019 г. от С. Р. А., чрез 

адвокат И. Т. И., с което моли да бъде предоставен нов 14-дневен срок за 

прекратяване на съсобствеността й по отношение на имот, находящ се в гр.Варна, 

ж.к.―Вл. Варненчик―, ул.―Г.― №*. Обосновава искането си късно получени документи 

от СГКК – Варна за имота. 

Със Заявление №АУ101547ВЛ/15.10.2018 г. от Р. М. А., ЕГН*** и С. Р. А., 

ЕГН*** – наематели на общинско жилище в бл. 406, вх. *, ет. *, ап. *, са изразили 

желание да им бъде преиздадена НЗ. 

При проверка на документите е установено, че г-жа А. е съсобственик на земя 

и жилище на ул.„Г.― №*, гр.Варна, във връзка с което й е предоставен срок да 

представи документ за прекратяване на съсобствеността при условие, че не 

получава реален дял от нея. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.13 – Дава последен 14-дневен срок на Р. М. А., ЕГН*** и С. Р. 

А., ЕГН*** да представят доказателства за прекратяване на съсобствеността на г-жа 

А., при условие, че не получава реален дял от последната. Указва на заявителите, 

че при неизпълнение в срок ще бъдат предприети действия по прекратяване на 

наемните им правоотношение. 

До представяне на исканите документи и вземане на окончателно решение от 

комисията, последните да заплащат обезщетение за ползвания общински жилищен 

имот. 

Отлага за разглеждане Заявление №АУ101547ВЛ/15.10.2018 г. от Р. М. А., 

ЕГН*** и С. Р. А., ЕГН***. 



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

предложението се приема. 

14. Докладна записка №ОСИСД19000947ВЛ/07.02.2019 г. от ст. експерт СЖП 

в дирекция БСИД относно молби с вх. №№ОСИСД19000416ВЛ/17.01.2019 г. от С. Н. 

Й., ОСИСД19000911ВЛ/07.02.2019 г. от С. А. А., ОСИСД18002190ВЛ/22.03.2018 г. от 

Г. Ю. Р., ОСИСД18002291ВЛ/29.03.2018г. от К. А. Л., ОСИСД18002473ВЛ от 

10.04.2018г. от Н. Т. Т., ОСИСД18002633ВЛ/18.04.2018г. от С. Р. Т., 

ОСИСД17002175ВЛ/27.04.2017г. от К. С. Ф., ОСИСД17003795ВЛ/29.08.2017г. от Н. 

Д. С., ОСИСД18000411ВЛ/12.01.2018г. от Л. Т. А., ОСИСД17001731ВЛ от 

28.03.2017г. от С. Х. И., ОСИСД17002449ВЛ/18.05.2017 г. от С. Ю. Д., всичките с 

искане да бъдат настанени в общинско жилище, находящо се в ж. к. „Вл. 

Варненчик", бл. 32, вх. *, ет. *, ап. *. 

Като взе предвид мотивите, изложени в докладната записка и прецени 

фактите и обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.14 – На основание чл.6, ал.2, т.4, във връзка с чл. 13, ал. 1 и 

във връзка с чл.11, ал.1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Район „Вл. Варнечик― да издаде заповед за настаняване със срок 3 години за 

общинско жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл.32, вх.*, ет.*, ап.* на С. Х. И., ЕГН*** 

и членовете на семейството й. 

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

предложението се приема. 

15. Б. Спасова докладва на комисията, че след проведена процедура по 

прекратяване на наемно правоотношение и изземване, към момента Район „Вл. 

Варненчик― разполага с едно свободно жилище. След преглед на преписките на 

включените в картотеката граждани с установени жилищни нужди, съобразявайки 

фактите и обстоятелствата от значение за случая, на основание чл.6, ал.1, т.4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и във връзка с решение №4.5/05/29.11.2017 г. на 

жилищната комисия, комисията взе следното 

 РЕШЕНИЕ 2.15 – предлага на кмета да настани семейството на А. Г. Г., 

ЕГН*** и Н. И. М., ЕГН*** в общинско жилище с адрес гр.Варна, ж.к.―Вл. 

Варненчик―, бл.222, вх.*, ет.*, ап.* за срок от 3 /три/ години. 

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

предложението се приема. 

 

По трета точка от дневния ред на комисията бяха докладвани от Б. Спасова-

Йорданова преписки, изпратени от Община Варна с писма с изх. №№РД19000816ВН-

001ВН/31.01.2019 г., АУ006233ВН-001ВН/31.01.2019 г. относно становище, дали 

наемателите отговарят на всички условия за закупуване на ползваните общински 

жилища.  

След като се запозна с преписките на наемателите по постъпилите заявления 

и като съобрази изискванията на НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, след изясняване 

на фактите и обстоятелствата от значение за случаите, 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 следните решения: 

РЕШЕНИЕ 3.1 – дава положително становище за закупуване на общински 

жилища на територията на Район „Вл. Варненчик― от наематели, съгласно приложен 

списък , неразделна част от настоящия протокол (Приложение №1). 

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

предложението се приема. 

 

По точка четвърта от дневния ред Б. Спасова докладва следните преписки: 

1. Писмо вътрешен №РД19002129ВЛ/01.02.2019 г. от главен юрисконсулт в 

Район „Вл. Варненчик― до председателя на жилищната комисия. 

С писмото се указва, че съгласно трайно установената съдебна практика 

наемните правоотношения, включително и тези с изтекъл срок на действие, винаги 

следва да се прекратяват със заповед за това и след това да се пристъпва към 

издаване на заповед за изземване на общинския имот. С писмото е изпратено 

решение №***/28.01.2019г. по адм. дело №***/2018г. на АСВ, с което е отменена 

Заповед №079/22.03.2018г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик― за изземване на 

общинско жилище с адрес гр.Варна, ж.к.―Вл. Варненчик―, бл.405, вх.*, ет.*, ап.* от 

С. Д. С. и членовете на семейството й. 



С оглед на горното комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.1 – служителите от функционално направление „Жилищно 

настаняване― да бъдат запознати със становището на юристите. 

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

предложението се приема. 

2. Докладна записка №ОСИСД19000931ВЛ/07.02.2019 г. от гл. специалист 

КЧОУ в дирекция БСИД относно настанителна преписка на Р. С. М., ЕГН8408211159 – 

наемател на общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. *, ет. *, ап. *. 

Настанителната заповед е със срок 3 години. М. е настанена в общинското 

жилище с четири деца. 

С молба №ОСИСД18004116ВЛ/09.07.2018 г. М. е декларирала, че ще 

представи документи, доказващи лечението й в чужбина. Към настоящия момент 

няма постъпили медицински документи в районната администрация, обуславящи 

отсъствието й и това на членовете на семейството й от страната. 

От служебна бележка №АУ004735ВЛ/14.01.2019 г. е видно, че Р. М. има 

задължения към общинския бюджет в размер на 205,25 лв. с включени лихви, 

представляващи задължение за наем за периода м. ноември 2018 г. – м. януари 

2019 г. и задължение за такса битови отпадъци за 2018 г. 

С горното наемателката е осъществила състава на чл.46, ал.1, т.1, 

предложение 1-во от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.1, предложение 1-во от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна за прекратяване на 

наемното правоотношение, поради неплащане на наемната цена за повече от 3 

месеца. 

След многократни проверки на общинското жилище на адрес гр. Варна, ж. к. 

„Вл. Варненчик", бл. 404, вх. *, ет. *, ап. *, служители от районната администрация 

са установили, че Р. С. М. и членовете на семейството й не живеят на посочения 

адрес. 

С оглед на изложеното, след като взе предвид мотивите, изложени в доклада 

и прецени фактите и обстоятелствата, относими към случая, на основание чл.6, ал.2, 

т.5, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 1-во от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.1, предложение 1-во от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.2 – Предлага на кмета на Района да бъдат прекратени наемните 

отношения с Р. С. М., ЕГН*** и членовете на семейството й, възникнали с 

настанителна заповед №041/16.03.2018г. и договор №041/16.03.18г. за отдаване 

под наем за общинско жилище на адрес ж.к.„Вл. Варненчик", бл.404, вх.*, ет.*, 

ап.*. 

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

предложението се приема. 

3. Докладна записка №ОСИСД19000930ВЛ/07.02.2019 г. от гл. специалист 

КЧОУ в дирекция БСИД относно настанителна преписка на Н. Й. Х., ЕГН*** – 

наемател на общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. *, ет. *, ап. *. 

Настанителната заповед е със срок 3 години. Х. е настанен в общинското 

жилище сам. 

От служебна бележка №АУ005453ВЛ/15.01.2019 г. е видно, че Н. Х. има 

задължения към общинския бюджет в размер на 176,30 лв. с включени лихви, 

представляващи задължение за наем за периода м. октомври 2018 г. – м. януари 

2019 г.  

По направена справка на 15.01.2019 г. по абонатен №1187390 към „В и К – 

Варна― ООД е установено, че има задължения за консумативни разходи за вода в 

размер на 172,23 лв. с включени лихви по фактури за периода м. юли 2018 г. – м. 

ноември 2018 г.  

По направена справка на 15.01.2019 г. по клиентски №1100353778 към 

„Енерго-Про Варна― ЕАД е установено, че има задължения за консумативни разходи 

за ел. енергия общо в размер на 41,40 лв. по фактури за периода м. октомври 2018 

г. – м. декември 2018 г.  

С горното наемателят е осъществил състава на чл.46, ал.1, т.1, предложения 

1-во и 2-ро от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.1, 

предложения 1-во и 2-ро от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна за прекратяване на 

наемното правоотношение, поради неплащане на наемната цена и консумативните 

разноски към експлоатационните дружества за повече от 3 месеца. 



След многократни проверки на общинското жилище на адрес гр. Варна, 

ж.к.„Вл. Варненчик", бл.405, вх.*, ет.*, ап.*, служители от районната 

администрация са установили, че Н. Й. Х. не живее на посочения адрес. 

С оглед на изложеното, след като взе предвид мотивите, изложени в доклада 

и прецени фактите и обстоятелствата, относими към случая, на основание чл.6, ал.2, 

т.5, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, предложения 1-во и 2-ро от Закона за общинската 

собственост и чл.21, ал.1, т.1, предложения 1-во и 2-ро от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.3 – Предлага на кмета на Района да бъдат прекратени наемните 

отношения с Н. Й. Х., ЕГН***, възникнали с настанителна заповед №114/01.08.2018 

г. и договор №114/01.08.2018 г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес 

ж. к. „Вл. Варненчик", бл.405, вх.*, ет.*, ап.*. 

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

предложението се приема. 

4. Докладна записка №ОСИСД19000952ВЛ/07.02.2019 г. от ст. експерт СЖП в 

дирекция БСИД относно преразглеждане на решение №2.6/06/04.10.2018 г. на 

жилищната комисия по чл.6, ал.1 от НУРЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

На основание Решение №*** по Протокол №28/21.03.2018г. на Общински 

съвет – Варна (ОбС-Варна), общински жилищен имот (ОЖИ) с адрес: гр.Варна, 

ж.к.„Вл. Варненчик―, бл.203, вх.*, ет.*, ап.*, за който е съставен АОС 

№2406/20.08.2002г., е прехвърлен от фонд „Резервен― във фонд „Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди―. Към момента на 

прехвърляне на ОЖИ от фонд „Резервен― жилището се е ползвало от С. К. Г., ЕГН*** 

и членовете на семейството й, които са настанени за срок от 2 (две) години, на 

основание Заповед №1385/30.04.2014г. на Кмета на Община Варна и Договор за 

наем №Д14000360ВН/30.04.2014г. Срокът на наемното правоотношение е изтекъл 

на 30.04.2016г., поради което, от този момент до разглеждане на преписката за 

настаняване на наемателите от жилищната комисия в Район „Вл. Варненчик―, същите 

ползват жилището като заплащат обезщетение в размер на наемната цена, 

определена със Заповед №1385/30.04.2014г. на Кмета на Община Варна. Във връзка 

с предходното, С. К. Г. е подала Заявление №АУ074102ВЛ/26.07.2018г., с искане за 

издаване на нова настанителна заповед за ОЖИ с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик―, бл.203, вх.*, ет.*, ап.*.  

При разглеждане на преписката по Заявление №АУ074102ВЛ/26.07.2018г., 

жилищната комисия в Район „Вл. Варненчик― е установила наличие на неизплатени 

задължения на наемателите към „В и К – Варна― ООД, за които С. К. Г. е заявила, че 

ще оспори по съдебен ред. Предвид това, жилищната комисия е приела Решение 

№2.10 по Протокол №05/22.08.2018г., с което е отложила разглеждането на 

преписката за следващо заседание и е указала на С. К. Г. до провеждане на 

заседанието да представи документ, свидетелстващ за образувано съдебно 

производство, във връзка със спорните задължения към „В и К – Варна― ООД. В 

същото решение (Решение №2.10 по Протокол №05/22.08.2018г.) комисията е 

предложила наемателката и членовете на семейството й да продължат да заплащат 

определеното им обезщетение за ползване на общинското жилище до вземане на 

окончателно решение. 

С Уведомление №АУ074102ВЛ_002ВЛ/14.09.2018г. наемателката е 

представила на жилищната комисия възражение по чл.414 от ГПК, с вх. 

№***/2018г. по ЧГД №***/2018г. на Районен съд – Варна (ВРС), 51 състав, което е 

доказателство за оспорване на задълженията към „В и К – Варна― ООД. В тази 

връзка, комисията е приела Решение №2.6 по Протокол №06/04.10.2018г., с което е 

предложила С. К. Г. и членовете на семейството й да продължат да обитават 

общинското жилище до окончателното решаване на съдебния спор с „В и К – Варна― 

ООД, като заплащат обезщетение в размер на месечен наем, определен по 

Методиката за определяне на наемна цена за отдаване под наем на общински 

жилища, приета от ОбС-Варна. 

Предвид гореизложеното и следните обстоятелства: 

1. Липса на заповед и договор, които да уреждат законосъобразно 

отношенията със С. К. Г. и членовете на семейството й, възникнали във връзка с 

възмездното ползване на ОЖИ с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик―, бл.203, вх.*, 

ет.*, ап.*; 



2. Наличие на неприключил съдебен спор между С. К. Г. и „В и К – Варна― 

ООД по отношение на претендираните от дружеството задължения, които са 

недоказани и съответно не са дължими до приключване на делото с влязло в сила 

съдебно решение в този смисъл;  

3. Наличие на всички изискуеми по закон условия за настаняване под наем на 

С. К. Г. и членовете на семейството й в общинско жилище, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.4 – Отменя свое решение №2.6/06/04.10.2018 г. 

Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за настаняване и договор за 

отдаване под наем на С. К. Г., ЕГН*** и членовете на семейството й за срок до 

окончателно решаване на отношенията й с „В и К – Варна― ООД, но не повече от 1 

година.  

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

предложението се приема. 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на комисията бе закрито 10.43ч. 

 

 

Сашо Димитров, …………………… 

Председател на комисията 

 

Ганчо Ганев, ………………………. 

Член на комисията 

 

Николай Георгиев, ………………………. 

Член на комисията 

 

Бистра Спасова-Йорданова, ……………………….  

Член на комисията 

 

Гергана Иванова, ……………………….  

Член на комисията 
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