
П Р О Т О К О Л  
№03/19.06.2019 г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ 
НУРУЖНГНПОЖ В РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК"

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА „ПЕТА"

2. Докладна записка №ОСИСД19003229ВЛ-001ВЛ/10,0б.2019 г. от директор 
на дирекция БСИД относно настанителна преписка на Галя Михайлова,
ЕГН4110181078 - наемател на общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 35, вх. 

ет. ап.
В настанителната заповед Галя Михайлова е вписана сама. Заповедта е със 

срок до пренастаняване, но не повече от три години, а именно до 29.06.2019 г.
Във връзка със задължения за наем и необходимостта от подновяване на 

настанителната заповед и договора за отдаване под наем на общинското жилище, на 
входната врата жилището на 23.04.2019 г. и на 14.05.2019 г. са залепени покани за 
явяване в районната администрация на наемателката Галя Михайлова. Съставени са 
констативни протоколи с №№416/23.04,2019 г., 433/14.05.2019 г. Галя Михайлова 
не се е отзовала на оставените покани,

Към настанителната преписка 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 Барна.

От направена на 03.06.2019 г. справка по лице към Служба по вписванията - 
Варна е установено, че по партидата на Галя Михайлова има вписвания, 
отбелязвания и заличавания, както следва:

а) На 30.05,2017 г, е вписана като страна - купувач, по акт - Покупко-
продажба на недвижим имот с н. а. относно имот в гр. Варна, ж. к. „Владислав
Варненчик". Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 
-ериториални единици в Република България град Варна е първа категория населено 
място.

б) На 09.06.2017 г, е вписана като страна - продавач, по акт - Покупко-
г^родажба на недвижим имот с н. а. относно същия имот в гр. Варна, ж. к. „ВладислаЕ
Варненчик".

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС - 
Зарна право да кандидатстват за настаняване под наем в жилище от фонд 
„настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" имат граждани и 
^ехните семейства, които не притежават жилище, вила или идеални части от такива 
-1М0ТИ или не са прехвърляли в срок от 5 години, преди подаване на молбата за 
картотекиране и издаване на заповедта за настаняване такива имоти.

В настанителната преписка липсват подадени от Галя Михайлова декларации 
за семейно положение и по чл.4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС - Варна за периода 2017 
г. - 2018 г., с което наемателката не е спазила условията на чл, 14, ал. 8 от 
Наредбата.

От служебна бележка №АУ056363ВЛ/10.06.2019 г, е видно, че Галя 
Михайлова има задължения към общинския бюджет в размер на 201,28 лв. с вкл. 
лихви. Задълженията са за наем за периода м, февруази 2Q19 - м. май 2019 г,

По направена справка на 10,06.2019 г, по або-а-е- ■.::3'S676 към „В - 
Варна” ООД е установено, че Галя Михайлова дължи ко-̂ с . ■ ■ а - . - Е - , -  сазхсли за вола з 
размер на 78,22 лв, /с включени лихви/ по фактур.' за ", лек
- м. април 2019 г.



По направена справка на 10.06.2019 г. по клиентски №1100168412 към 
„Енерго-Про Барна" ЕАД е установено, че Галя Михайлова дължи консумативни 
разходи за ел. енергия в размер на 1,90 лв. по фактура за м. януари 2019 г.

С горното наемателката е осъществила състава на чл.46, ал.1, т,1,
предложения 1-во и 2-ро, т. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с 
ЧЛ.21, ал.1, Т.1, т. 7 и т. 9 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС - Варна за прекратяване на 
наемното правоотношение, поради неплащане на наемната цена, консумативните 
разноски към експлоатационните дружества за повече от 3 месеца, отпадане на 
условията за настаняване на наемателя в общинско жилище, посочени в чл. 4 от 
Наредбата и неспазване на срока по чл, 14, ал. 8 от наредбата за предоставяне на 
декларации за семейно положение и имотно състояние за 2017 г. и за 2018 г,

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, т.7 от Закона за 
общинската собственост и чл.21, ал.1, т.1, т.7, т.9 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС - 
Барна, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ 5-2 - Ппрцлага на кмета на Района да бъдат прекратени наемните 
отношения с Галя ■' Михайлова, ЕГН' , възникнали с настанителна
заповед №69/29.06.2016 г. и договор №69/29.06.2016 г. за отдаване пол наем за 
общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 35, вх. , ет. ап.

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

Инж. Сашо Димитров, /П/ не се чете
Председател на комисията
Ганчо Ганев,  /П/ не се чете
-лен на комисията
Николай Георгиев, .... /П/ не се чете
-ген на комисията
Бистра Спасова-Йорданова, .... /П/ не се чете
-лен на комисията
Гергана Иванова, /П/ не се чете
-лен на комисията


