
 

 

   ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ 

 
 

 

П Р О Т О К О Л 

№01/19.05.2020 г., 20.05.2020 г. 

 

 

На 19.05.2020 г. от 9:00 часа до 12:30 часа и на 20.05.2020 г. от 9:00 часа 

до 11:30 часа, се проведе заседание на жилищната комисия по чл. 6 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна при Район „Вл. Варненчик", назначена със Заповед 

№104/16.04.2020 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 

 2. Даниел Николов – Общински съветник 

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

 4. Гергана Иванова – ст. експерт СЖП в Район „Вл. Варненчик". 

 

Комисията е с изискуемия кворум и може да взема решения. 

Председателят на Комисията предложи заседанието да протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

жилищните нужди и определяне на степента на жилищна нужда на 

картотекираните семейства. 

2. Разглеждане на заявления за подновяване на наемни правоотношения от 

наематели на общински жилища 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. 

 

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 с вх. №ОСИСД19004991ВЛ/09.09.2019 г. от Исмаил Ахмед 

Хасан, ЕГН9002240964 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 Исмаил Хасан. 

Заявителят е сам. Към преписката служебно са приобщени актуални към 

13.03.2020 г. документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №644/11.09.2019 г., и отговаря на условията на 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.1 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Исмаил Ахмед Хасан, ЕГН9002240964 и определя степента на жилищна 

нужда на гражданите – III /трета/ група. 



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

предложението се приема. 

2. Заявление с вх. №ОСИСД19005178ВЛ/19.09.2019 г. от Тереза 

Божидарова Тодорова, ЕГН9910241072 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 Тереза Тодорова. 

Заявителката е сама. Към преписката служебно са приобщени актуални към 

13.03.2020 г. документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №649/24.09.2019 г., и отговаря на условията на 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.2 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Тереза Божидарова Тодорова, ЕГН9910241072 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. Заявление с вх. №ОСИСД19005205ВЛ/24.09.2019 г. от Анелия Огнянова 

Любомирова, ЕГН8603101135 и Бранимир Ангелов Любомиров, ЕГН8603101135 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 Анелия Любомирова и Бранимир Любомиров, с която 

декларират, че имат едно дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 12.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за промени на 

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

Дирекция МД – Община Варна. 

В заявлението и декларацията г-жа Любомирова и г-н Любомиров посочват 

различни настоящи адреси на територията на Район „Вл. Варненчик“. От 

удостоверения с №№1006/01.10.2019 г., 1007/01.10.2019 г., 1008/01.10.2019 г. 

за настоящ адрес е видно, че адресите съответстват на посочените от заявителите, 

а настоящия адрес на детето е еднакъв с адреса на майката. След извършени 

проверки по настоящ адрес, за които са съставени констативни протоколи с 

№№659/30.09.2019 г., 660/30.09.2019 г., 661/30.09.2019 г. е установено, че 

лицата живеят в 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“. 

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 1.3 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Анелия Огнянова Любомирова, ЕГН8603101135 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. 

4. Декларация вх. №ОСИСД19005260ВЛ/26.09.2019 г. за семейно 

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

Василев, ЕГН8302060982 и Росица Мустафова Василева, ЕГН8506121050. 

Пламен Василев и Росица Черкезова са картотекирани като живеещи на 

семейни начала с две деца трета група по заявление с 

№ОСИСД17003137ВЛ/07.07.2017 г. С настоящата декларация лицата декларират, 

че са сключили граждански брак. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 12.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е съставен констативен протокол №662/30.09.2019 г., е 

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

останат картотекирани. 

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 1.4 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Пламен Кирилов Василев, ЕГН8302060982, като го оставя 

картотекиран в картотеката на граждани с установени жилищни нужди с 

членовете на семейството му: Росица Мустафова Василева, ЕГН8506121050 – 

съпруга, Кирил Пламенов Василев, ЕГН0545031043 – син и Борислав Пламенов 

Василев, ЕГН0651241124 – син. Степента на жилищната нужда остава 

непроменена. 

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

предложението се приема. 

5. Заявление с вх. №ОСИСД19005401ВЛ/03.10.2019 г. от Димитър Кременов 

Христов, ЕГН8806211046 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 Димитър Христов. 

Заявителят е сам. Към преписката служебно са приобщени актуални към 

12.03.2020 г. документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №670/07.10.2019 г., и отговаря на условията на 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 Димитър Кременов Христов, ЕГН8806211046 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. Заявление с вх. №ОСИСД19005452ВЛ/08.10.2019 г. от Панайот Тодоров 

Тодоров, ЕГН9509020949 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 Панайот Тодоров. 

Заявителят е сам. Към преписката служебно са приобщени актуални към 

11.03.2020 г. документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за 

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

вписванията и Дирекция МД – Община Варна. 

От удостоверение №1064/14.10.2019 г. за настоящ адрес на заявителя е 

видно, че същия е с настоящ адрес различен от декларирания в заявлението. 

Извършена е проверка на декларирания адрес, за което е съставен констативен 

протокол №677/09.10.2019 г., установено е, че лицето живее /заедно с 

родителите си/ на посочения адрес под наем и отговаря на условията на 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. Установено е, че г-н Тодоров няма 

адресна регистрация на адреса, тъй като собствениците на жилището са извън 

Република България. 

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 1.6 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Панайот Тодоров Тодоров, ЕГН9509020949 и определя степента на жилищна 

нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 



7. Заявление с вх. №ОСИСД19005458ВЛ/08.10.2019 г. от Дияна Живкова 

Николова, ЕГН8002291091 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 Дияна Николова. 

Заявителката е сама. Към преписката служебно са приобщени актуални към 

11.03.2020 г. документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за 

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

вписванията и Дирекция МД – Община Варна. 

От удостоверение №1061/10.10.2019 г. за настоящ адрес на заявителката е 

видно, че същата е с настоящ адрес различен от потвърдения в декларацията за 

семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ. Извършена е проверка на 

декларирания адрес, за което е съставен констативен протокол №678/09.10.2019 

г., установено е, че лицето живее /заедно с майка си в общинско жилище, 

предоставено на майката/ на посочения адрес под наем и отговаря на условията 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“.  

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 1.7 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Дияна Живкова Николова, ЕГН8002291091 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. Заявление с вх. №ОСИСД19005577ВЛ/16.10.2019 г. от Йовка Демирова 

Демирова, ЕГН7504261092 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 Йовка Демирова, с която декларира, че има две 

деца. Към свое уведомление с вх. №ОСИСД19005577ВЛ-002ВЛ/17.10.2019 г. 

Йовка Демирова е приложила експертно решение №1963 от 107, 21.06.2019 г. на 

дъщеря си Десислава Атанасова Любенова и епикриза на сина си Любомир 

Атанасов Любенов. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 11.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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 извършени проверки по 

настоящ адрес, за които са съставени констативни протоколи с 

№№696/17.10.2019 г., 700/17.10.2019 г., 713/22.10.2019 г. 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“. 

Към свое уведомление с вх. №ОСИСД19005577ВЛ-003ВЛ/28.02.2020 г. 

Йовка Демирова е приложила решение №344/24.01.2020 г. на РС – гр. Варна, с 

което родителските права по отношение на детето Любомир Любенов са 

предоставени на Йовка Демирова и е определено местоживеенето му на адрес: гр. 

Варна, ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 305, вх. 8, ет. 6, ап. 133. Настоящият адрес на 

лицето е същия, видно от удостоверение №226/28.02.2020 г. 

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 1.8 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Йовка Демирова Демирова, ЕГН7504261092 и членовете на семейството й: 

Любомир Атанасов Любенов, ЕГН0248100949 – син, Десислава Атанасова 

Любенова, ЕГН1250011119 – дъщеря 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. Декларация вх. №ОСИСД19005659ВЛ/18.10.2019 г. за семейно 

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

Сарова, ЕГН8608111199. 



Андриана Сарова е картотекирана с едно дете трета група по заявление с 

№ОБС12000895ВЛ/23.04.2012 г. С настоящата декларация Андриана Сарова 

декларира две деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 10.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е съставен констативен протокол №719/04.11.2019 г., е 

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

останат картотекирани. 

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 1.9 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Андриана Христова Сарова, ЕГН8608111199, като я оставя 

картотекирана в картотеката на граждани с установени жилищни нужди с 

членовете на семейството й: Стивън Станислав Йовчев, ЕГН0851041123 и Жаклин 

Станислав Йовчева, ЕГН1746080951. Степента на жилищната нужда остава 

непроменена. 

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

предложението се приема. 

10. Заявление с вх. №ОСИСД19005660ВЛ/21.10.2019 г. от Анелия Ангелова 

Георгиева, ЕГН8305218536 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 Анелия Георгиева, с която декларира, че има едно 

дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 10.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е съставен констативен протокол №710/22.10.2019 г., 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 Анелия Ангелова Георгиева, ЕГН8305218536 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. 

11. Декларация вх. №ОСИСД19005663ВЛ/21.10.2019 г. от Неделчо 

Светославов Недев, ЕГН8501310960 и Янка Господинова Иванова, ЕГН8507111138, 

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

С настоящата Неделчо Недев и Янка Иванова декларират, че живеят на 

семейни начала и имат две деца. Янка Иванова и членовете на семейството й са 

включени в картотеката на Район „Вл. Варненчик“ по заявление, вх.  №СЖН-301-

78/20.07.2011 г.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 12.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е съставен констативен протокол №001326/13.01.2020 г., 

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

останат картотекирани. 

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 1.11 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Янка Господинова Иванова, ЕГН8507111138, като я оставя 



картотекирана в картотеката на граждани с установени жилищни нужди с 

членовете на семейството й и включва към нейната картотека Неделчо 

Светославов Недев, ЕГН8501310960. Степента на жилищната нужда остава 

непроменена. 

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

предложението се приема. 

12. Заявление с вх. №ОСИСД19005674ВЛ/21.10.2019 г. от Николай Илков 

Кателиев, ЕГН9404271064 и Джоана Димитрова Парушева, ЕГН9409031019 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 Николай Кателиев и Джоана Парушева, с която декларират, че 

живеят на семейни начала и имат едно дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 10.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е съставен констативен протокол №716/24.10.2019 г., 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“. 

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 1.12 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Николай Илков Кателиев, ЕГН9404271064 и Джоана Димитрова Парушева, 

ЕГН9409031019 и Кристияна Николаева Кателиева, ЕГН1945041011 и определя 

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

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

предложението се приема. 

13. Заявление с вх. №ОСИСД19005882ВЛ/05.11.2019 г. от Пламен Иванов 

Недев, ЕГН9004281221 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 Пламен Недев. 

Заявителят е сам. Към преписката служебно са приобщени актуални към 

09.03.2020 г. документи, както следва: удостоверение 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, за което е съставен констативен протокол №724/11.11.2019 г., 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“. 

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 1.13 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Пламен Иванов Недев, ЕГН9004281221 и определя степента на жилищна 

нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

14. Декларация вх. №ОСИСД19005897ВЛ/05.11.2019 г. за семейно 

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

Флорес, ЕГН6707241156 и Хорхе Луис Флорес Ернандес, ЕГН6506035446. 

Приложен е и договор за наем за недвижим имот.  

Иваничка Флорес е картотекирана със съпруг и две деца втора група по 

молба с №55/23.02.2001 г.  

С настоящата декларация Иваничка Флорес и Хорхе Флорес заявяват 

промяна в декларираните от тях досега обстоятелства, изразяващи се в това, че не 

са включили навършилите пълнолетие деца – Джесика Хорхе Флорес, 

ЕГН9211145397 и Джанет Хорхе Флорес, ЕГН9310065393. Към декларацията на 

Иваничка Флорес и Хорхе Флорес няма приложени декларации за семейно 



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

Джанет Флорес. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 09.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №727/12.11.2019 г. 

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 1.14 – Иваничка Неделчева Флорес, ЕГН6707241156 и Хорхе 

Луис Флорес Ернандес, ЕГН6506035446 остават картотекирани в картотеката на 

гражданите с установена жилищна нужда на Район „Вл. Варненчик“. Степента на 

жилищната нужда на семейството остава непроменена. 

Предлага на Кмета Района да извади от картотеката на семейството 

навършилите пълнолетие – Джесика Хорхе Флорес, ЕГН9211145397 и Джанет 

Хорхе Флорес, ЕГН9310065393. 

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

предложението се приема. 

15. Уведомление вх. №ОСИСД19005917ВЛ/07.11.2019 г. от Илия Гарабедов 

Суваджиев, ЕГН6003118087 с искане за оттегляне на заявлението за 

картотекиране, поради придобит имот. 

Илия Суваджиев е картотекиран със семейството си втора група по 

заявление с №СЖН-301-68/14.06.2011 г. 

Служебно към преписката са приобщени справки от Служба по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна.  

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

партидите на Илия Гарабедов Суваджиев, ЕГН6003118087 и съпругата му 

Валентина Стефанова Суваджиева, ЕГН6205303970 има вписвания, отбелязвания и 

заличавания, а именно:  

а) На 10.04.2019 г. са вписани като страна – ипотекарен длъжник, идеални 

части 23,22, по акт – Учредяване на законна ипотека относно съсобствен имот в ж. 

к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

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. 

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 1.15 – Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди Илия Гарабедов Суваджиев, 

ЕГН6003118087 и членовете на семейството му, поради наличие на придобит имот.  

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

предложението се приема. 

16. Заявление с вх. №ОСИСД19005937ВЛ/07.11.2019 г. от Галя Неделчева 

Йосифова, ЕГН7110311032 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 Галя Йосифова, с която декларира, че има едно 

дете. 

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 МД – Община Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес е установено, че лицата не живеят постоянно на посочения адрес, 

за което са съставени констативни протоколи с №№731/14.11.2019 г., 

739/19.11.2019 г., 744/20.11.2019 г. и не отговарят на условията на 



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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 09.03.2020 г. 

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

адрес и справки от Служба по вписванията и Дирекция МД – Община Варна. 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.16 - отказва картотекиране в картотека на граждани с 

установени жилищни нужди на Галя Неделчева Йосифова, ЕГН7110311032 и 

членовете на семейството й. 

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

предложението се приема. 

17. Писмо с вх. №ОСИСД19005938МЛ-002ВЛ/15.11.2019 г. от Директор на 

дирекция ИИСД в Район „Младост“ относно прехвърляне на картотечна преписка 

№ОСИСД17005245ВЛ/27.11.2017 г. на Данаила Тодорова Боева, поради промяна в 

настоящия й адрес. 

С писмо изх. №ОСИСД19005938МЛ-003ВЛ/19.11.2019 г. на Кмета на Район 

„Вл. Варненчик“, заявление №ОСИСД17005245ВЛ/27.11.2017 г. за картотекиране 

на Данаила Тодорова Боева, ЕГН7703070993 е изпратено в Район „Младост“. 

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

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.17 – Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди Данаила Тодорова Боева, ЕГН7703070993, 

поради промяна на настоящия адрес на територията на друг район.  

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

предложението се приема. 

18. Декларации с вх. №№ОСИСД19005961ВЛ/08.11.2019 г., 

ОСИСД19005961ВЛ-003ВЛ/13.11.2019 г. за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Жанина Йорданова Маринова, ЕГН7501255650 и 

Даниел Стефанов Димов, ЕГН7003145588. Към декларация с 

№ОСИСД20000541ВЛ/27.01.2020 г.  за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, Жанина Маринова и Даниел Димов са приложили 

и договор за наем на недвижим имот. 

Жанина Йорданова Маринова е картотекирана с дете втора група по 

заявление с №СЖН-301-289/10.08.2009 г.  

Жанина Маринова и Даниел Димов декларират, че живеят на семейни 

начала и имат едно дете. Приложен е и договор за наем на недвижим имот. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 24.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №738/19.11.2019 г. 

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 1.18 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Жанина Йорданова Маринова, ЕГН7501255650, като я оставя 

картотекирана заедно с членовете на семейството й:Симеон Даниелов Димов, 

ЕГН0451250962 в картотеката на граждани с установени жилищни нужди и 

включва членовете на домакинството й: Даниел Стефанов Димов, ЕГН7003145588. 

Степента на жилищната нужда остава непроменена. 

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

предложението се приема. 

19. Заявление с вх. №ОСИСД19006248ВЛ/20.11.2019 г. от Кериме Керимова 

Саамиева, ЕГН9309231013 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 Кериме Саамиева, с която декларира, че има 

четири деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 20.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №758/26.11.2019 г., и отговарят на условията на 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.19 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Кериме Керимова Саамиева, ЕГН9309231013 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. 

20. Заявление с вх. №ОСИСД19006269ВЛ/21.11.2019 г. от Дарина 

Неделчева Дойчева, ЕГН8410071016 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 Дарина Дойчева, с която декларира, че 

има едно дете. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 23.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №759/27.11.2019 г., и отговарят на условията на 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.20 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Дарина Неделчева Дойчева, ЕГН8410071016 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. 

21. Декларация вх. №ОСИСД19006284ВЛ/22.11.2019 г. за семейно 

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

Панайотова, ЕГН7907071017, с която декларира, че живее с двете си деца в 

жилище, собственост на родители. 

Янка Панайотова е картотекирана с едно дете трета група в картотеката на 

Район „Вл. Варненчик“ по молба №71/12.03.2001 г.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 23.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за промени на 

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

Дирекция МД – Община Варна. 

От извършена проверка по настоящ адрес, за което е съставен констативен 

протокол №757/26.11.2019 г.,  е установено, че лицата живеят на посочения 

адрес.  

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00069579/25.11.2019 г. 

от дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Янка Павлова 

Панайотова, ЕГН7907071017 има декларирани 20,98 идеални части от земя, 

находяща се в к.к. „Чайка“ №464. 

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

партидата на Янка Павлова Панайотова, ЕГН7907071017 има вписвания, 

отбелязвания и заличавания, а именно:  

а) На 20.03.2019 г. е вписана като страна – купувач, по акт – Придобиване 

чрез публичен търг/постановление за възлагане /ГПК/ относно имот в к.к. “Чайка“, 

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, 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 Република България 

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.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 1.21 – Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

Район „Вл. Варненчик“ Янка Павлова Панайотова, ЕГН7907071017 и членовете на 

семейството й, поради наличие на придобит имот, попадащ в хипотезата на чл.4, 

ал.1, т.2, предложение първо от НУРУЖНГНПОЖ и деклариране на неверни данни. 

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

предложението се приема. 

22. Декларация вх. №ОСИСД19006404ВЛ/02.12.2019 г. за семейно 

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

Гамолова, ЕГН8310211011 и Живко Стоянов Гамолов, ЕГН8102041028, с която 

декларират, че живеят с детето си в жилище, собственост на родители. 

Венцислава Гамолова и членовете на семейството й са картотекирани трета 

група в картотеката на Район „Вл. Варненчик“ по молба №СЖН-301-65/27.07.2006 

г.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 20.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за промени на 

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

Дирекция МД – Община Варна. 

От извършена проверка по настоящ адрес, за което е съставен констативен 

протокол №764/04.12.2019 г.,  е установено, че лицата живеят на посочения 

адрес.  

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00069951/03.12.2019 г. 

от дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Венцислава 

Пламенова Гамолова, ЕГН8310211011 има декларирани 1/6 идеални части от 

жилище, находящо се в гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“. 

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, 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 Република България. 

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.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 1.22 – Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

Район „Вл. Варненчик“ Венцислава Пламенова Гамолова, ЕГН8310211011 и 

членовете на семейството й, поради наличие на придобит имот, попадащ в 

хипотезата на чл.4, ал.1, т.2, предложение първо от НУРУЖНГНПОЖ и 

деклариране на неверни данни. 

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

предложението се приема. 

23. Заявление с вх. №ОСИСД19006435ВЛ/03.12.2019 г. от Стефан 

Веселинов Щерев, ЕГН7910271089 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 Стефан Щерев. 

Заявителят е сам. Към преписката служебно са приобщени актуални към 

17.03.2020 г. документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №765/04.12.2019 г., и отговаря на условията на 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.23 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Стефан Веселинов Щерев, ЕГН7910271089 и определя степента на жилищна 

нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

24. Заявление с вх. №ОСИСД19006496ВЛ/04.12.2019 г. от Ивелина 

Димитрова Иванова, ЕГН9011281014 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 Ивелина Иванова, с която декларира, 

че има едно дете. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 17.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №770/10.12.2019 г., и отговарят на условията на 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.24 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Ивелина Димитрова Иванова, ЕГН9011281014 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. 

25. Декларация с вх. №ОСИСД19006762ВЛ/11.12.2019 г. за семейно 

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

Маринова, ЕГН9908201130.  

Наталия Сийкова Маринова е картотекирана с дете трета група по 

заявление с №ОСИСД18002696ВЛ/23.04.2018 г.  

Наталия Маринова декларира, че живее на адрес, различен от адреса, 

посочен в заявлението й за картотекиране и има още едно дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 17.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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 

адреса /посочен в декларацията, находящ се на територията на Район „Вл. 

Варненчик“/ е установено, че лицата живеят на посочения адрес, за което е 

съставен констативен протокол №774/12.12.2019 г. 

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 1.25 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Наталия Сийкова Маринова, ЕГН9908201130, като я оставя 

картотекирана заедно с членовете на семейството й: Надежда Иванова Михайлова, 

ЕГН1549081091, Тодор Симеонов Максимов, ЕГН1651300960, Силвия Симеонова 

Максимова, ЕГН1842210958 и Асен Симеонов Максимов, ЕГН1944031024. Степента 

на жилищната нужда остава непроменена. 

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

предложението се приема. 



26. Заявление с вх. №ОСИСД19007010ВЛ/18.12.2019 г. от Цветомила 

Христова Димитрова, ЕГН8207031936 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 Цветомила Димитрова, с която 

декларира, че има две деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 16.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №11/08.01.2020 г., и отговарят на условията на 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.26 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Цветомила Христова Димитрова, ЕГН8207031936 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. 

27. Декларация вх. №ОСИСД19007058ВЛ/20.12.2019 г. за семейно 

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

№ОСИСД19007058ВЛ-001ВЛ/10.01.2020 г. от Теодора Димитрова Младенова, 

ЕГН7807190970.  

Теодора Младенова е картотекирана с две деца трета група по заявление с 

№ОСИСД15004575ВЛ/26.08.2015 г.  

С настоящите декларация и уведомление Теодора Младенова заявява 

промяна в декларираните от нея досега обстоятелства, изразяващи се в това, че 

сина й – Даниел Ивелинов Стайков, ЕГН9905030943 е навършил пълнолетие. Към 

декларацията на Теодора Младенова няма приложена декларация за семейно 

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

Към преписката служебно са приобщени актуални към 16.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за промени на 

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

Дирекция МД – Община Варна за деклараторката и малкия син. След преглед на 

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

че лицата живеят на посочения адрес, за което е съставен констативен протокол 

№12/08.01.2020 г. 

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 1.27 – Теодора Димитрова Младенова, ЕГН7807190970 и 

членовете на семейството й: Христиан Симеонов Стоянов, ЕГН1542100986 – син 

остават картотекирани в картотеката на гражданите с установена жилищна нужда 

на Район „Вл. Варненчик“. Степента на жилищната нужда на семейството остава 

непроменена. 

Предлага на Кмета Района да извади от картотеката на семейството 

навършилия пълнолетие син – Даниел Ивелинов Стайков, ЕГН9905030943. 

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

предложението се приема. 

28. Заявление с вх. №ОСИСД19007086ВЛ/23.12.2019 г. от Нели Сашева 

Янкова, ЕГН8205301056 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 Нели Янкова, с която декларира, че има две деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 16.03.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за промени на 

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

Дирекция МД – Община Варна. 



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. От извършена проверка по 

настоящ адрес, за което е съставен констативен протокол №07/07.01.2020 г.,  е 

установено, че лицата живеят на посочения адрес.  

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00071735/07.01.2020 г. 

от дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Нели Сашева 

Янкова, ЕГН8205301056 има декларирани 1/10 идеални части от жилище, 

находящо се в гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“. 

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, 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 Република България. 

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. 6, ал. 2, т. 1, предложение второ от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.28 - отказва картотекиране в картотека на граждани с 

установени жилищни нужди на Нели Сашева Янкова, ЕГН8205301056 и членовете 

на семейството й. 

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

предложението се приема. 

29. Декларация вх. №ОСИСД20000162ВЛ/08.01.2020 г. за семейно 

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

Димитрова, ЕГН8211147931.  

Донка Димитрова е картотекирана с четири деца трета група по заявление с 

№ОСИСД18000976ВЛ/05.02.2018 г.  

С настоящата декларация Донка Пенева Димитрова заявява промяна в 

декларираните от нея досега обстоятелства, изразяващи се в това, че дъщеря й – 

Виктория Димитрова Димитрова, ЕГН0141031056 е навършила пълнолетие. Към 

декларацията на Донка Димитрова няма приложена декларация за семейно 

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

Към преписката служебно са приобщени актуални към 09.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за промени на 

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

Дирекция МД – Община Варна за деклараторката и децата й.  

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес е установено, че лицата живеят на посочения адрес, за което е 

съставен констативен протокол №24/14.01.2020 г. 

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 1.29 – Донка Пенева Димитрова, ЕГН8211147931 и членовете на 

семейството й: Мартин Димитров Димитров, ЕГН0350131008 – син, Йордан 

Димитров Димитров, ЕГН0644261045 – син и Петър Димитров Димитров, 

ЕГН0848241065 – син, остават картотекирани в картотеката на гражданите с 

установена жилищна нужда на Район „Вл. Варненчик“. Степента на жилищната 

нужда на семейството остава непроменена. 

Предлага на Кмета Района да извади от картотеката на семейството 

навършилата пълнолетие дъщеря – Виктория Димитрова Димитрова, 

ЕГН0141031056. 

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

предложението се приема. 

30. Заявление с вх. №ОСИСД20000188ВЛ/08.01.2020 г. от Ивилина Гошева 

Георгиева, ЕГН8708140950 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 Ивилина Георгиева, с която декларира, че има две 

деца. Приложен е и договор за наем за недвижим имот. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 09.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за промени на 

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

Дирекция МД – Община Варна. 

От удостоверения с №№67/14.01.2020 г., 68/14.01.2020 г., 69/14.01.2020 г. 

за настоящ адрес на заявителката и децата й е видно, че същите са с настоящ 

адрес в Район „Вл. Варненчик“, но различен от декларирания в заявлението. 

Извършена е проверка на декларирания адрес, за което е съставен констативен 

протокол №23/14.01.2020 г., установено е, че лицата живеят на посочения адрес 

под наем и отговарят на условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в 

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

Установено е, че г-жа Георгиева нямат адресна регистрация на адреса, тъй като 

наемодателя е извън Република България. 

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 1.30 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Ивилина Гошева Георгиева, ЕГН8708140950 и членовете на семейството й, 

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

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

предложението се приема. 

31. Уведомление с вх. №ОСИСД20000133ВЛ/08.01.2020 г. от Ана Христова 

Христова, ЕГН7801080975 за променен настоящ адрес и искане за прехвърляне на 

картотечната й преписка в Район „Младост“.  

С писмо изх. №ОСИСД20000133ВЛ-001ВЛ/20.01.2020 г. на Кмета на Район 

„Вл. Варненчик“, заявление №ОСИСД13003669ВЛ/29.08.2013 г. за картотекиране 

на Ана Христова Христова, ЕГН7801080975 е изпратено в Район „Младост“. 

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

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.31 – Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди Ана Христова Христова, ЕГН7801080975 и 

членовете на семейството й, поради промяна на настоящия адрес на територията 

на друг район.  

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

предложението се приема. 

32. Заявление с вх. №ОСИСД20000319ВЛ/13.01.2020 г. от Диян Тодоров 

Стоянов, ЕГН8507071020 и Катерина Владимирова Стоянова, ЕГН9111061034 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 Диян Стоянов и Катерина Стоянова, с която декларират, че имат 

едно дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 09.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е съставен констативен протокол №35/17.01.2020 г., 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“. 

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 1.32 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Диян Тодоров Стоянов, ЕГН8507071020 и членовете на семейството му, и 

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

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

предложението се приема. 

33. Декларации вх. №ОСИСД20000334ВЛ/13.01.2020 г. за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Рабие Рамадан Ибрям, 

ЕГН6009020992, Яшар Милязем Ибрям, ЕГН6102170968 и Мария Миткова 



Михайлова, ЕГН8707311079. Рабие Ибрям и Яшар Ибрям декларират, че имат 

внучка. С решение №3636/03.08.2018 г. на Районен съд – Варна, внучката 

Павлина Теменужкова Николинова, ЕГН0645031094 е настанена в домакинството 

на Рабие Ибрям и Яшар Ибрям до навършване на пълнолетие на детето.  

Рабие Ибрям, Яшар Ибрям и дъщеря им Мария Михайлова, която е с 100% 

трайно намалена работоспособност с чужда помощ са картотекирани трета група в 

картотеката на Район „Вл. Варненчик“ по заявление 

№ОСИСД17004280ВЛ/02.10.2017 г.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 09.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за промени на 

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

Дирекция МД – Община Варна. 

От извършена проверка по настоящ адрес, за което е съставен констативен 

протокол №29/15.01.2020 г.,  е установено, че лицата живеят на посочения адрес.  

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00072352/15.01.2020 г. от 

дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Рабие Рамадан 

Ибрям, ЕГН6009020992 има декларирани 1/5 идеални части от земя и жилища, 

находящи се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, ул. „Боян Илиев“ №25. 

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00072353/15.01.2020 г. от 

дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Яшар Милязем 

Ибрям, ЕГН6102170968 има декларирани 1/5 идеални части от земя и жилища, 

находящи се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, ул. „20-та“ №30. 

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, 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 Република България. 

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.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 1.33 – Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

Район „Вл. Варненчик“ Рабие Рамадан Ибрям, ЕГН6009020992, Яшар Милязем 

Ибрям, ЕГН6102170968 и Мария Миткова Михайлова, ЕГН8707311079, поради 

наличие на придобити имоти, попадащи в хипотезата на чл.4, ал.1, т.2, 

предложение първо от НУРУЖНГНПОЖ и деклариране на неверни данни. 

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

предложението се приема. 

34. Заявление с вх. №ОСИСД20000430ВЛ/17.01.2020 г. от Иван Недков 

Иванов, ЕГН9010041066 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 Иванов, с която декларира, че има едно дете. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 09.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №37/20.01.2020 г., и отговарят на условията на 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.34 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Иван Недков Иванов, ЕГН9010041066 и членовете на семейството му, и 

определя степента на жилищна нужда на гражданите – III /трета/ група. 



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

предложението се приема. 

35. Заявление с вх. №ОСИСД20000478ВЛ/21.01.2020 г. от Калин Весков 

Димов, ЕГН0143151024 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 Калин Димов, с която не декларира членове на 

семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 09.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №53/24.01.2020 г., и отговаря на условията на 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.35 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Калин Весков Димов, ЕГН0143151024 и определя степента на жилищна 

нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

36. Заявление с вх. №ОСИСД20000551ВЛ/27.01.2020 г. от Фелис Сунай 

Шефка, ЕГН0044230994 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 Фелис Шефка, с която не декларира членове на 

семейството си. 

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 МД – Община Варна. 

След извършена проверка по настоящ адрес е установено, че лицето не 

живее на посочения адрес, за което е съставен констативен протокол 

№001352/04.02.2020 г., и не отговаря на условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде 

включено в картотеката на граждани с установени жилищни нужди на Район „Вл. 

Варненчик“. 

Със свое уведомление №ОСИСД20000551ВЛ-002ВЛ/07.02.2020 г., 

депозирано в районната администрация Фелис Шефка е заявила оттегляне на 

заявлението си за картотекиране №ОСИСД20000551ВЛ/27.01.2020 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.36 – оставя без разглеждане заявление с вх. 

№ОСИСД20000551ВЛ/27.01.2020 г. от Фелис Сунай Шефка, ЕГН0044230994, 

поради оттегляне на същото. 

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

предложението се приема. 

37. Заявление с вх. №ОСИСД20000552ВЛ/27.01.2020 г. от Надежда 

Борисова Георгиева, ЕГН5210011014 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 Надежда Георгиева, с която не 

декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 10.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №59/29.01.2020 г., и отговаря на условията на 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 



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 1.37 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Надежда Борисова Георгиева, ЕГН5210011014 и определя степента на 

жилищна нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

38. Декларация вх. №ОСИСД20000617ВЛ/30.01.2020 г. за семейно 

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

Асенова, ЕГН8605051178, с която декларира, че има пет деца. 

Силвана Асенова и членовете на семейството й са картотекирани трета 

група в картотеката на Район „Вл. Варненчик“ по заявление 

№ОСИСД1818002321ВЛ/30.03.2018 г.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 15.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за промени на 

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

Дирекция МД – Община Варна. 

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00073175/30.01.2020 г. 

от дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Силвана 

Атанасова Асенова, ЕГН8605051178 има декларирани 1/14 идеални части от 

жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“. 

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, 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 Република България. 

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Варна е първа категория 

населено място. 

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. От извършена проверка по 

настоящ адрес, за което е съставен констативен протокол №001351/31.01.2020 г.,  

е установено, че лицата живеят на посочения адрес.  

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 1.38 – Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

Район „Вл. Варненчик“ Силвана Атанасова Асенова, ЕГН8605051178 и членовете 

на семейството й, поради наличие на придобит имот, попадащ в хипотезата на 

чл.4, ал.1, т.2, предложение първо от НУРУЖНГНПОЖ и деклариране на неверни 

данни. 

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

предложението се приема. 

39. Декларация вх. №ОСИСД20000624ВЛ/30.01.2020 г. за семейно 

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

Демирова, ЕГН8107081039.  

Донка Демирова е картотекирана с две деца трета група по заявление с 

№СЖН-301-136/29.10.2008 г.  

С настоящата декларация Донка Димитрова Демирова заявява промяна в 

декларираните от нея досега обстоятелства, изразяващи се в това, че дъщеря й – 

Габриела Валентинова Стоянова, ЕГН0043130970 е навършила пълнолетие. 

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, за което е съставен констативен протокол №001353/04.02.2020 

г. 



От проверени за актуалност на 26.03.2020 г. удостоверения с 

№№118/03.02.2020 г., 119/03.02.2020 г. за настоящ адрес на Донка Димитрова 

Демирова, ЕГН8107081039 и Максим Мартинов Стефанов, ЕГН1651220967 е видно, 

че лицата са с настоящи адреси в различни райони.  

С оглед на горното, комисията прави извод, че семейството кумулативно не 

отговаря на изискването на чл.4, ал.2 от НУРУЖНГНПОЖ, съгласно, което 

кандидатите за настаняване и членовете на техните семейства трябва да подават 

заявление и декларация в районната администрация по настоящ адрес. 

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

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

РЕШЕНИЕ 1.39 – Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

Район „Вл. Варненчик“ Донка Димитрова Демирова, ЕГН8107081039 и членовете 

на семейството й, поради деклариране на неверни данни. 

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

предложението се приема. 

40. Заявление с вх. №ОСИСД20000693ВЛ/04.02.2020 г. от Недка Милкова 

Янкова, ЕГН3407151190 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 Недка Янкова, с която не декларира членове на 

семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 15.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №001356/07.02.2020 г., и отговаря на условията 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.40 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Недка Милкова Янкова, ЕГН3407151190 и определя степента на жилищна 

нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

41. Заявление с вх. №ОСИСД20000826ВЛ/12.02.2020 г. от Габриела 

Валентинова Стоянова, ЕГН0043130970 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 Габриела Стоянова, с която не 

декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 15.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №001358/14.02.2020 г., и отговаря на условията 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.41 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Габриела Валентинова Стоянова, ЕГН0043130970 и определя степента на 

жилищна нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

42. Заявление с вх. №ОСИСД19006641ВЛ-002ВЛ/17.02.2020 г. от Радостина 

Стефанова Иванова, ЕГН8301140975 за включване в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди, във връзка промяна на адрес и подадено заявление 

№ОСИСД19006641ВЛ/09.12.2019 г. за картотекиране. Към заявлението е 



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

Радостина Иванова и договор за наем за недвижим имот. Радостина Иванова 

декларира едно дете. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 13.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №001360/19.02.2020 г., и отговарят на условията 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.42 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Радостина Стефанова Иванова, ЕГН8301140975 и членовете на семейството 

й, и определя степента на жилищна нужда на гражданите – II /втора/ група. 

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

предложението се приема. 

43. Заявление с вх. №ОСИСД20000895ВЛ/18.02.2020 г. от Димитричка 

Стоилова Димитрова, ЕГН5303111055 и Илия Атанасов Димитров, ЕГН5002141120 

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 Димитричка Димитрова и Илия Димитров, с която не декларират 

членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 13.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №001362/20.02.2020 г., и отговарят на условията 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.43 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Димитричка Стоилова Димитрова, ЕГН5303111055 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. 

44. Декларация вх. №ОСИСД20000898ВЛ/18.02.2020 г. за семейно 

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

Николова, ЕГН8212250991, с която декларира, че има едно дете и притежава 

наследствена част от недвижим имот. 

Анна Николова и членовете на семейството й са картотекирани трета група 

в картотеката на Район „Вл. Варненчик“ по заявление 

№ОСИСД16003538ВЛ/23.06.2016 г.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 24.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за промени на 

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

Дирекция МД – Община Варна. 

От извършена проверка по настоящ адрес, за което е съставен констативен 

протокол №001365/21.02.2020 г.,  е установено, че лицата живеят на посочения 

адрес.  

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00077550/24.04.2020 г. 

от дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Анна Николова 

Николова, ЕГН8212250991 има декларирани 1/6 идеални части от жилище, 

находящо се в гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“. 



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, 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 Република България. 

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.6, ал.2, т.2 от НУРУЖНГНПОЖ, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.44 – Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

Район „Вл. Варненчик“ Анна Николова Николова, ЕГН8212250991 и членовете на 

семейството й, поради наличие на придобит имот, попадащ в хипотезата на чл.4, 

ал.1, т.2, предложение първо от НУРУЖНГНПОЖ. 

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

предложението се приема. 

45. Декларация вх. №ОСИСД20000951ВЛ/20.02.2020 г. за семейно 

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

Демирова, ЕГН8102060990.  

Нели Демирова е картотекирана с три деца трета група по заявление с 

№СЖН-301-254/19.06.2009 г.  

С настоящата декларация Нели Демирова заявява промяна в декларираните 

от нея досега обстоятелства, изразяващи се в това, че сина й – Иво Михайлов 

Демирев, ЕГН0143018724 е навършил пълнолетие. Г-жа Демирова декларира, че 

има две малолетни деца.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 13.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №001363/21.02.2020 г. 

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 1.45 – Нели Мирчева Демирова, ЕГН8102060990 и членовете на 

семейството й: Лоренцо Нелев Мирчев, ЕГН0641211009 – син и Хасан Джевдетов 

Хасанов, ЕГН0948281020 – син остават картотекирани в картотеката на 

гражданите с установена жилищна нужда на Район „Вл. Варненчик“. Степента на 

жилищната нужда на лицата остава непроменена. 

Предлага на Кмета Района да извади от картотеката на семейството 

навършилия пълнолетие син – Иво Михайлов Демирев, ЕГН0143018724.  

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

предложението се приема. 

46. Заявление с вх. №ОСИСД20000952ВЛ/20.02.2020 г. от Иво Михайлов 

Демирев, ЕГН0143018724 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 Иво Демирев, с която не декларира членове на 

семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални към 13.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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, за което е 

съставен констативен протокол №001364/21.02.2020 г., и отговаря на условията 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 



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 1.46 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Иво Михайлов Демирев, ЕГН0143018724 и определя степента на жилищна 

нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

47. Декларация вх. №ОСИСД20000964ВЛ/21.02.2020 г. за семейно 

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

Димитрова, ЕГН8404061235.  

Силвия Димитрова е картотекирана с три деца: Амет Силвиев Димитров, 

Атанас Силвиев Димитров и Магдалена Силвиева Димитрова трета група по 

заявление с №ОСИСД19001274ВЛ/19.02.2019 г. На дъщеря й: Мария Силвиева 

Димитрова е отказано картотекиране. 

С настоящата декларация Силвия Димитрова заявява промяна в 

декларираните от нея досега обстоятелства, изразяващи се в промяна на имената 

на четирите й деца.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 10.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение 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 Силвия Димитрова, Амет Атанасов, Атанас 

Атанасов и Магдалена Атанасова живеят на посочения адрес, а Мария Атанасова 

не живее на адреса, за което са съставени констативни протоколи 

№001366/25.02.2020 г., 001367/25.02.2020 г. 

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 1.47 – Силвия Атанасова Димитрова, ЕГН8404061235 и 

членовете на семейството й, а именно Амет Великов Атанасов, ЕГН0345281003, 

Атанас Великов Атанасов, ЕГН0742051043 и Магдалена Великова Атанасова, 

ЕГН1241211032 остават картотекирани в картотеката на гражданите с установена 

жилищна нужда на Район „Вл. Варненчик“. Степента на жилищната нужда на 

лицата остава непроменена. 

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

предложението се приема. 

48. Заявление с вх. №ОСИСД20000850ВЛ/13.02.2020 г. от Мария Златкова 

Добрева, ЕГН7403271071 за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Мария Добрева, с която декларира, че има едно 

дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални към 15.04.2020 г. 

документи, както следва: удостоверение за семейно положение, за промени на 

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

Дирекция МД – Община Варна. 

В районната администрация е депозирано уведомление 

№ОСИСД20000850ВЛ-002ВЛ/26.02.2020 г. от Мария Добрева с приложени 

удостоверения за настоящ адрес с №№217/26.02.2020 г., 216/26.02.2020 г., от 

които е видно, че заявителката и детето й са с настоящ адрес в Район „Вл. 

Варненчик“, но е различен от декларирания в заявлението. Извършена е проверка 

на декларирания адрес, за което е съставен констативен протокол 

№001368/26.02.2020 г., установено е, че лицата живеят на посочения адрес и 

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

граждани с установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. Установено е, 

че г-жа Добрева и детето й нямат адресна регистрация на адреса, тъй като 

собственика на жилището, в което живеят им е отказал такава. 

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 1.48 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Мария Златкова Добрева, ЕГН7403271071 и Айше Мариева Златкова, 

ЕГН1351261116 и определя степента на жилищната им нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

49. Уведомление вх. №ОСИСД20001178ВЛ/09.03.2020 г. от Христо Иванов 

Йорданов, ЕГН6404220966, в качеството му на настойник на Николай Христов 

Колев, ЕГН8211181068, поставен под пълно запрещение, ведно с декларация вх. 

№ОСИСД20001101ВЛ/02.03.2020 г. за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и заявление №ОСИСД20001099ВЛ/02.03.2020г. от 

Елена Стефанова Николова, ЕГН8402111050 за включване в картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди.  

Николай Колев и Елена Николова по заявление с 

№ОСИСД17005067ВЛ/15.11.2017 г. са картотекирани трета група като 

домакинство, живеещи на семейни начала с едно дете.  

Уведомление вх. №ОСИСД20001178ВЛ/09.03.2020 г. от Христо Иванов 

Йорданов, ЕГН6404220966, в качеството му на настойник на Николай Христов 

Колев, ЕГН8211181068, поставен под пълно запрещение, е за отказ от картотека в 

Район „Вл. Варненчик“. 

С декларация №ОСИСД20001101ВЛ/02.03.2020 г. Елена Николова заявява 

промяна в декларираните от нея досега обстоятелства, изразяващи се в това, че 

заедно с детето Лилия Николаева Колева, ЕГН1349070952 живеят на адрес, 

различен от посочения в заявление №ОСИСД17005067ВЛ/15.11.2017 г.  

Към заявление №ОСИСД20001099ВЛ/02.03.2020г. е приложена декларация 

за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Елена Николова, с която 

декларира, че има едно дете – Лилия Николаева Колева, ЕГН1349070952.  

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 преписките и извършена проверка по 

настоящ адрес е установено, че лицата Елена Николова и Лилия Колева живеят на 

посочения в заявление №ОСИСД20001099ВЛ/02.03.2020г. адрес, за което е 

съставен констативен протокол №001372/02.03.2020 г. 

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 1.49 – Предлага на Кмета Района да извади от картотеката на 

домакинството Николай Христов Колев, ЕГН8211181068. 

Приобщава заявление №ОСИСД17005067ВЛ/15.11.2017 г. от Николай Колев 

и Елена Николова към настоящата картотечна преписка на Елена Стефанова 

Николова, ЕГН8402111050, като я оставя картотекирана в картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди с членовете на семейството й: Лилия 

Николаева Колева, ЕГН1349070952 – дъщеря. Степента на жилищната нужда 

остава непроменена. 

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

предложението се приема. 

50. Декларация вх. №ОСИСД20001119ВЛ/02.03.2020 г. за семейно 

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

Григоров, ЕГН8012231021, с която декларира, че има едно дете. 

Георги Григоров е картотекиран сам трета група в картотеката на Район 

„Вл. Варненчик“ по молба №42/28.02.2006 г.  

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.  

От направена на 05.03.2020 г. справка по лице в Служба по вписванията – 

Варна е установено, че по партидата на Георги Стоянов Григоров, ЕГН8012231021 

има вписвания, отбелязвания и заличавания, а именно:  

а) На 10.03.2017 г. е вписан като страна – ипотекарен длъжник, по акт – 

Подновяване/новиране на договорна ипотека относно имот 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, 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 Република България 

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.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 1.50 – Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

Район „Вл. Варненчик“ Георги Стоянов Григоров, ЕГН8012231021, поради наличие 

на придобит имот, попадащ в хипотезата на чл.4, ал.1, т.2, предложение първо от 

НУРУЖНГНПОЖ и деклариране на неверни данни. 

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

предложението се приема. 

51. Декларация вх. №ОСИСД20001135ВЛ/04.03.2020 г. за семейно 

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

Господинова, ЕГН7304271072.  

Еленка Господинова е картотекирана с едно дете – Георги Велков трета 

група по заявление с №СЖН-301-125/19.10.2006 г.  

С настоящата декларация Еленка Господинова заявява промяна в 

декларираните от нея досега обстоятелства, изразяващи се в това, че сина й – 

Георги Еленов Велков, ЕГН9705061084 е навършил пълнолетие. Г-жа Господинова 

декларира, че има едно малолетно 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, за което е 

съставен констативен протокол №001374/06.03.2020 г. 

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 1.51 – Еленка Велкова Господинова, ЕГН7304271072 и 

членовете на семейството й: Мелис Сабриев, ЕГН1245221152 – дъщеря остават 

картотекирани в картотеката на гражданите с установена жилищна нужда на 

Район „Вл. Варненчик“. Степента на жилищната нужда на лицата остава 

непроменена. 

Предлага на Кмета Района да извади от картотеката на семейството 

навършилия пълнолетие син – Георги Еленов Велков, ЕГН9705061084.  

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

предложението се приема. 

52. Заявление с вх. №ОСИСД20001190ВЛ/09.03.2020 г. от Йорданка 

Еленова Янева, ЕГН9209041112 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 Йорданка Янева, с която не декларира 

членове на семейството си. 

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 МД – Община Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес е установено, че лицето живее на посочения адрес, за което е 

съставен констативен протокол №001378/11.03.2020 г., и отговаря на условията 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.52 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Йорданка Еленова Янева, ЕГН9209041112 и определя степента на жилищна 

нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

53. Заявление с вх. №ОСИСД20001232ВЛ/10.03.2020 г. от Радостина 

Кръстева Андриянова, ЕГН8902101070 и Тимор Евгениев Андриянов, 

ЕГН8606300980 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 Радостина Андриянова и Тимор Андриянов, с която 

декларират, че са семейство.  

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 МД – Община Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес е установено, че лицата живеят на посочения адрес, за което е 

съставен констативен протокол №001379/11.03.2020 г., и отговарят на условията 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.53 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Радостина Кръстева Андриянова, ЕГН8902101070 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. 

54. Заявление с вх. №ОСИСД20001460ВЛ/30.03.2020 г. от Янка Василева 

Енева, ЕГН8611307973 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 Янка Енева, с която декларира, че има две деца.  

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 МД – Община Варна. 

След преглед на документите по преписката и телефонен разговор с Янка 

Енева, регистриран с констативен протокол №001380/06.04.2020 г. е установено, 

че лицата не живеят на посочения в заявлението и декларацията адрес, а на 

адрес, находящ се на същата улица в Район „Вл. Варненчик“, но нямат адресна 

регистрация. 

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 1.54 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Янка Василева Енева, ЕГН8611307973 и членовете на семейството й: 

Валентин Камел Ал-Рифаи, ЕГН1148310964 и Геновева Камел Ал-Рифаи, 

ЕГН1541110974, и определя степента на жилищната им нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

55. Декларация вх. №ОСИСД20001654ВЛ/13.04.2020 г. за семейно 

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

Николов, ЕГН8211275629 и представен договор за наем на недвижим имот. 

Николай Николов е картотекиран сам трета група по заявление вх. 

№ОСИСД16001410ВЛ/29.02.2016 г., като с решение №1.12/03/2019 г. на 

комисията, Николай Николов е картотекиран с едно дете. 

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, за което е съставен констативен протокол №001383/15.04.2020 г., 

е установено, че лицата живеят на посочения адрес. 

Съгласно чл.7, ал.2 от НУРУЖНГНПОЖ включените в картотеката на Района 

граждани, са длъжни при промяна на декларираните данни в едномесечен срок 



писмено да уведомят районните администрации. Съгласно разпоредбата на чл.5, 

ал.2, т.2 от НУРУЖНГНПОЖ гражданите и техните семейства, живеещи на свободен 

наем се картотекират II-ра група. 

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 и чл.5, ал.2, т.2 от 

НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.55 – Николай Георгиев Николов, ЕГН8211275629 и членовете 

на семейството му остават картотекирани в картотеката на гражданите с 

установена жилищна нужда на Район „Вл. Варненчик“, като се променя степента 

на жилищната нужда на семейството от III-та на II-ра група. 

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

предложението се приема. 

56. Заявление с вх. №ОСИСД20001883ВЛ/29.04.2020 г. от Петър Евгениев 

Игнатов, ЕГН8208010964 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 Петър Евгениев, с която не декларира членове на 

семейството си. 

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 МД – Община Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес е установено, че лицето живее на посочения адрес, за което е 

съставен констативен протокол №001386/07.05.2020 г., и отговаря на условията 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.56 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Петър Евгениев Игнатов, ЕГН8208010964 и определя степента на жилищна 

нужда на гражданите – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

57. Заявление с вх. №ОСИСД20001991ВЛ/08.05.2020 г. от Пламена 

Друмева Методиева, ЕГН8409111112 и Методи Иваилов Методиев, ЕГН8307181863 

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 Пламена Методиева и Методи Методиев, с която декларират, че 

имат три деца.  

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 МД – Община Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес е установено, че лицата живеят на посочения адрес, за което е 

съставен констативен протокол №001387/08.05.2020 г., и отговарят на условията 

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

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. 

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 1.57 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Пламена Друмева Методиева, ЕГН8409111112 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. 

58. Заявление с вх. №ОСИСД20002015ВЛ/11.05.2020 г. от Емил Методиев 

Каракашев, ЕГН9208270942 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 Емил Каракашев, с която не декларира членове на 

семейството си. 

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 МД – Община Варна. 



От удостоверениe с №376/12.05.2020 г. е видно, че заявителят с настоящ 

адрес в Район „Вл. Варненчик“, но различен от декларирания в заявлението. 

Извършена е проверка на декларирания адрес, за което е съставен констативен 

протокол №001388/12.05.2020 г., установено е, 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“. 

Установено е, че Емил Каракашев няма адресна регистрация на адреса, тъй като 

жилището е общинско и е отдадено под наем на майка му. 

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 1.58 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Емил Методиев Каракашев, ЕГН9208270942 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 Бистра 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. №АУ096591ВЛ/01.10.2019 г., от Семра Юсеин Ибрям, 

ЕГН7901291035 и заявление, вх. №АУ096594ВЛ/01.10.2019 г., от Христо Киров 

Иванов, ЕГН5805241061.  

Семра Юсеин Ибрям е наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 15, ет. 

1, ап. 212. Искането е да бъде извършена доброволна замяна на ползваното от нея 

и семейството й общинско жилище с общински имот на адрес: ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 404, вх. 15, ет. 2, ап. 213.  

Христо Киров Иванов е наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 15, ет. 

2, ап. 213. Искането е да бъде извършена доброволна замяна на ползваното от 

него и домакинството му общинско жилище с общински имот на адрес ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 404, вх. 15, ет. 1, ап. 212.  

В деловодството на районната администрация от Семра Юсеин Ибрям, 

ЕГН7901291035 и Осман Исмаил Ибрям, ЕГН7702111249, е депозирана декларация 

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

№АУ096591ВЛ-002ВЛ/05.11.2019 г.  

От Христо Киров Иванов, ЕГН5805241061 и Цветанка Миткова Иванова, 

ЕГН6105071110, е подадена декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с вх. №АУ096594ВЛ-002ВЛ/05.11.2019 г.  

От Недко Христов Иванов, ЕГН8805091223, 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 

вх. №АУ096594ВЛ-003ВЛ/05.11.2019 г.  

В последната настанителна заповед Семра Ибрям е вписана със съпруга си 

Осман Ибрям и двете им деца. Заповедта е за три години и е със срок до 

13.12.2019 г.  

В последната настанителна заповед Христо Иванов е вписан със съпругата 

си Цветанка Иванова и пълнолетния им син – Недко Иванов. Заповедта е за три 

години и е със срок до 13.12.2019 г.  

Към преписките 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. 

От служебна бележка, рег. №АУ026079ВЛ/11.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Семра Ибрям няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 18.05.2020 г. по абонатен №1012343 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100288293 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Семра Ибрям има задължения за вода по фактура от м. април 

2020 г. и ел. енергия по фактури от м. април 2020 г. и м. май 2020 г. 

От служебна бележка, рег. №АУ026090ВЛ/11.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Христо Иванов няма задължения към общинския бюджет. 



От служебно направени справки на 18.05.2020 г. по абонатни №№1012344, 

1012345 към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100094347 към „Енерго Про 

Варна“ ЕАД е видно, че Христо Иванов няма задължения за вода и ел. енергия.  

Предвид установеното, след като разгледа заявленията и прецени фактите 

и обстоятелствата, относими към двата случая, комисията взе следните 

РЕШЕНИЕ 2.1.1 – На основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС 

– Варна предлага на Кмета на района да прекрати наемното правоотношение със 

Семра Юсеин Ибрям, ЕГН7901291035 и членовете на семейството й, възникнало по 

настанителна заповед №177/13.12.2016 г. и договор №177/13.12.2016 г. за 

отдаване под наем на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 15, 

ет. 1, ап. 212. 

– На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 10, чл. 11, 

ал. 1 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 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. 15, ет. 2, ап. 213 на Семра Юсеин Ибрям, 

ЕГН7901291035 и членовете на семейството й.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 2.1.2 – На основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС 

– Варна предлага на Кмета на района да прекрати наемното правоотношение с 

Христо Киров Иванов, ЕГН5805241061 и членовете на домакинството му, 

възникнало по настанителна заповед №96/24.08.2017 г. и договор 

№96/24.08.2017 г. за отдаване под наем на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 404, вх. 15, ет. 2, ап. 213. 

– На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 10, чл. 11, 

ал. 1 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 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. 15, ет. 1, ап. 212 на Христо Киров Иванов, 

ЕГН5805241061, Цветанка Миткова Иванова, ЕГН6105071110 – съпруга и Недко 

Христов Иванов, ЕГН8805091223.  

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

предложението се приема. 

2. Възражение, вх. №АУ047037ВЛ-007ВЛ/08.10.2019 г., срещу решение 

№2.29/04/10.09.2019 г. на жилищната комисия от Жулиета Димитрова Желязкова, 

ЕГН6010271079 – наемател на общинско жилище в бл. 36, вх. 1, ет. 5, ап. 19 и 

имейл, вх. №АУ047037ВЛ-008ВЛ/10.10.2019 г., от адвокат Людмила Русева с 

приложени две молби от Жулиета Димитрова относно преписката за настаняване. 

Към възражението е приложена справка по лице за Жулиета Димитрова 

Желязкова, ЕГН6010271079, отпечатана на 07.10.2019 г., от която е видно, че 

същата е прекратила съсобствеността си по отношение на имот, находящ се в гр. 

Варна, ж.к. „Възраждане", бл. 54, вх. 6, ет. 5, ап. 149, като не придобива реален 

дял.    

Към ел. писмо адв. Людмила Русева е приложила копие от молба до Районен 

съд – гр. Врана за оттегляне на иск за делба, поради постигнато доброволно 

съгласие за подялба на имота и молба до кмета на района за издаване на заповед 

за настаняване и продължаване на наемното правоотношение за общинския 

жилищен имот. 

От служебно направени справки на 11.03.2020 г. по абонатен №1274009 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100168486 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Жулиета Желязкова няма задължения за вода и ел. енергия.  

От справка, направена на 13.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Жулиета 

Желязкова няма задължения за наем за общинското жилище. 

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

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

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.2 – предлага на кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок до пренастаняване, но не повече от 3 години за общинско 

жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 36, вх. 1, ет. 5, ап. 19 на Жулиета Димитрова 

Желязкова, ЕГН6010271079. 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 – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3. Уведомление, вх. №АУ078508ВЛ-003ВЛ/09.10.2019 г., от Асан Али Сюлю, 

ЕГН8508160944 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 5, ет. 1, ап. 53 с 

представена справка за облога и плащанията на частен абонат към „В и К – Варна“ 

ООД и искане за отмяна на решение №2.34/04/10.2019 г. на жилищната комисия, 

и издаване на настанителна заповед и договор за отдаване под наем.  

От служебно направени справки на 10.10.2019 г. по абонатен №1268700 и 

по аб. №1551135 е видно, че абонатът няма задължения към „В и К – Варна“ ООД. 

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. 

От служебна бележка, рег. №АУ025582ВЛ/10.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Асан Сюлю няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 18.05.2020 г. по абонатни №№1551135, 

1268700 към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100015510 към „Енерго Про 

Варна“ ЕАД е видно, че Асан Сюлю няма задължения за вода и ел. енергия.  

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

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

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.3 – Отменя решение №2.34/04/10.2019 г. на жилищната 

комисия.  

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. 5, ет. 1, ап. 53 на 

Асан Али Сюлю, ЕГН8508160944 и членовете на семейството му: Юлия Николова 

Сюлю, ЕГН8906150978 – съпруга, Али Асан Сюлю, ЕГН0642071088 – син и Илияна 

Асан Сюлю, ЕГН0844010957 – дъщеря. 

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

предложението се приема. 

4. Уведомление, вх. №АУ058587ВЛ-005ВЛ/14.10.2019 г., от Юмер Реджеб 

Сюлейман, ЕГН6705251005 – наемател на общинско жилище в бл. 402, вх. 1, ет. 2, 

ап. 6, във връзка с решение №2.6/04/10.09.2019 г. на жилищната комисия с 

приложено доказателство за отказ от наследство на Нергюс Валериева Рашкова, 

ЕГН9511180995 и документи, удостоверяващи започнала процедура по 

прекратяване на съсобствеността на Чиидем Юмер Реджеб, ЕГН0447261118. 

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. 

От справки с изх. №№R00075531/11.03.2020 г., R00075536/11.03.2020 г. за 

декларирани данни от Дирекция МД – Община Варна е установено, че Нергюс 

Рашкова не притежава недвижими имоти, а Чиидем Реджеб е собственик на части 

от земя, жилище и гараж в гр. Варна, ул. „Д-р Иван Селименски“ №58. 

От служебна бележка, рег. №АУ025597ВЛ/10.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Юмер Сюлейман няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 18.05.2020 г. по абонатен №1342904, 

съдържаща и информация за абонатен №1342905 към „В и К – Варна“ ООД и по 

клиентски №1100299130 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че Юмер Сюлейман 

има задължения за вода в размер на 30,00 лв. по фактури за периода м. март 2020 

г. – м. май 2020 г., няма задължения за ел. енергия.  

В деловодството на районната администрация от Юмер Сюлейман е 

депозирано заявление, вх. №АУ058587ВЛ-007ВЛ/16.03.2020 г., с което желае 

удължаване на срока му за представяне на документите за прекратяване на 

съсобствеността на непълнолетната му дъщеря Чиидем Реджеб. 

Предвид установеното, след като съобрази, че отказа от наследство на 

непълнолетното дете следва да се разгледа от Районен съд Варна, за което е 

необходимо технологично време, комисията взе следното 



РЕШЕНИЕ 2.4 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Юмер Сюлейман да представи доказателства за изплатени 

задължения към ВиК дружеството, както и документи, удостоверяващи 

прекратяване на съсобствеността на Чиидем Реджеб, при условие, че лицето не 

получава реален дял. 

При изпълнение на дадените указания, 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  предлага 

на кмета на Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 години за 

общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл.402, вх.1, ет.2, ап.6 на Юмер 

Реджеб Сюлейман, ЕГН6705251005, членовете на семейството му: Чиидем Юмер 

Реджеб, ЕГН0447261118 и Нергюс Валериева Рашкова, ЕГН9511180995, и 

членовете на семейството й: Джемиле Нергюс Валериева, ЕГН1349031093.  

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, 

т. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, предложение 

3-то и 4-то, Раздел V от Договор №85/05.07.2016 г. за отдаване под наем, 

предлага на кмета на Района да бъде прекратено наемното отношение с Юмер 

Реджеб Сюлейман, ЕГН6705251005, членовете на семейството му: Чиидем Юмер 

Реджеб, ЕГН0447261118 и Нергюс Валериева Рашкова, ЕГН9511180995, и 

членовете на семейството й: Джемиле Нергюс Валериева, ЕГН1349031093, 

възникнало с настанителна заповед №85/05.07.2016 г. и договор №85/05.07.2016 

г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 

402, вх. 1, ет. 1, ап. 6. 

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

предложението се приема. 

5. Заявление, вх. №АУ088581ВЛ/09.09.2019 г., от Петранка Желева 

Димитрова, ЕГН5201271074 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 9, ет. 

3, ап. 86, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за 

отдаване под наем и вписване на Георги Недялков Димитров, ЕГН7112261080 и 

членовете на семейството му. Към заявлението е приложена декларация от 

Петранка Димитрова за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна.  

В деловодството на районната администрация от Петранка Желева 

Димитрова, ЕГН5201271074, е депозирано уведомление с вх. №АУ088581ВЛ-

003ВЛ/09.10.2019 г. с искане титуляр на новата настанителна заповед да бъде 

синът й Георги Недялков Димитров, поради това, че тя е трудноподвижна.  

В деловодството на районната администрация от Георги Недялков 

Димитров, ЕГН7112261080, са подадени 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 №АУ088581ВЛ-

001ВЛ/09.09.2019 г. Георги Димитров е декларирал дъщеря си Никол Георгиева 

Димитрова, ЕГН1452061013.  

В последната настанителна заповед Петранка Димитрова е вписана със сина 

си Георги Димитров и членовете на семейството му: Никол Димитрова – дъщеря. 

Заповедта е за три години и е със срок до 28.10.2019 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.  

Видно от справка с изх. №R00065372/10.09.2019 г. за декларирани данни 

от Дирекция МД – Община Варна е установено, че Петранка Димитрова собственик 

на 1/2 идеални части от земя и жилище, находящи се в гр. Варна, Р-н Аспарухово, 

м. „Боровец-север“ №2657, както и на 1/8 идеални части от земя и жилище, 

находящи се в гр. Варна, Р-н Аспарухово, ул. „Новгород“ №53. 

Видно от справка с изх. №R00065373/10.09.2019 г. за декларирани данни 

от Дирекция МД – Община Варна е установено, че Георги Недялков Димитров е 

собственик на 1/8 идеални части от земя и жилище, находящи се в гр. Варна, Р-н 

Аспарухово, ул. „Новгород“ №53. 

С писмо №АУ088581ВЛ-005ВЛ/18.10.2019 г. е предоставен едномесечен 

срок на Петранка Димитрова да представи в деловодството на районната 

администрация, доказателства за прекратяване на съсобствеността си и тази на 



сина си, при условие, че лицата не получават реален дял по отношение на 

посочените имоти.  

С молба, вх. №АУ088581ВЛ-006ВЛ/19.11.2019 г., Петранка Димитрова е 

приложила нотариален акт за дарение на недвижим имот, а именно 1/2 идеални 

части от земя, находяща се в гр. Варна, Р-н Аспарухово, м. „Боровец-север“ 

№2657. Димитрова е изразила и искане за предоставяне на допълнителен срок за 

представяне на необходимите документи, относно в гр. Варна, Р-н Аспарухово, ул. 

„Новгород“ №53.  

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. 

От справки с изх. №№R00075538/11.03.2020 г., R00075539/11.03.2020 г. за 

декларирани данни от Дирекция МД – Община Варна е установено, че Петранка 

Димитрова и Георги Димитров са собственици на части от земя и жилище в гр. 

Варна, Р-н Аспарухово, ул. „Новгород“ №53. 

От служебна бележка, рег. №АУ025600ВЛ/10.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Петранка Димитрова няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 10.03.2020 г. по абонатен №1551204 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100169546 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Петранка Димитрова няма задължения за вода и ел. енергия.  

В деловодството на районната администрация от Георги Димитров е 

депозирано уведомление, вх. №АУ088581ВЛ-008ВЛ/17.03.2020 г., с което желае 

удължаване на срока за представяне на документите за прекратяване на неговата 

съсобственост и съсобствеността на майка му Петранка Димитрова. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.5 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Петранка Димитрова да представи доказателства за прекратяване 

на съсобствеността си и на тази на сина си Георги Димитров, при условие, че 

лицата не получават реален дял. 

При изпълнение на дадените указания в срок, на основание чл.6, ал.2, т.5 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ да 

отмени настанителна заповед №159/28.10.2016 г. и да прекрати сключения въз 

основа на нея договор №159/28.10.2016 г. за наем с Петранка Желева Димитрова, 

ЕГН5201271074 и членовете на домакинството й.  

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, 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. 404, вх. 9, ет. 3, ап. 86 на Георги Недялков Димитров, 

ЕГН7112261080, членовете на семейството му: Никол Георгиева Димитрова, 

ЕГН1452061013 – дъщеря и Петранка Желева Димитрова, ЕГН5201271074.  

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

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

общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“з“, Раздел V от Договор 

№159/28.10.2016 г. за отдаване под наем, предлага на кмета на Района да бъде 

прекратено наемното отношение с Петранка Желева Димитрова, ЕГН5201271074, 

Георги Недялков Димитров, ЕГН7112261080, членовете на семейството му: Никол 

Георгиева Димитрова, ЕГН1452061013 – дъщеря, възникнало с настанителна 

заповед №159/28.10.2016 г. и договор №159/28.10.2016 г. за отдаване под наем 

за общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 9, ет. 3, ап. 86. 

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

предложението се приема. 

6. Заявление, вх. №АУ089107ВЛ/10.09.2019 г., от Атанас Ангелов 

Хараламбиев, ЕГН3911170985 и Цветанка Николова Ангелова, ЕГН4406041056 – 

наематели на общинско жилище в бл. 405, вх. 4, ет. 4, ап. 10, с искане за 

преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване под наем и 

вписване на Росен Атанасов Ангелов, ЕГН7210081123. Към заявлението е 

приложена декларация от Атанас Хараламбиев и Цветанка Ангелова за семейно 

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

В деловодството на районната администрация от Росен Атанасов Ангелов, 

ЕГН7210081123, 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 №АУ089107ВЛ-001ВЛ/10.09.2019 г. 

Росен Ангелов не декларира съпруга и деца.  

В последната настанителна заповед Атанас Хараламбиев е вписан с 

Цветанка Ангелова – съпруга, сина им Росен Ангелов и членовете на семейството 

му – Цветелина Ангелова – дъщеря. Заповедта е за три години и е със срок до 

28.10.2019 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.  

Видно от справка с изх. №R00065506/12.09.2019 г. за декларирани данни 

от Дирекция МД – Община Варна е установено, че Цветанка Ангелова собственик 

на 29/225 идеални части от земя и ½ идеални части от жилище, находящи се в гр. 

Варна, Р-н Одесос, ул. „Йосиф Ковачев“ №1А. 

С уведомления №№АУ089107ВЛ-003ВЛ/03.10.2019 г., АУ089107ВЛ-

004ВЛ/22.10.2019 г. Атанас Хараламбиев е представил удостоверение от Районен 

съд – гр. Варна за отказ от наследство на съпругата си Цветанка Ангелова, както и 

доказателства за подадени декларации по чл. 14 – недв. имоти в МД – Община 

Варна. 

От удостоверения с №№1018/13.09.2019 г., 611/13.09.2019 г. за промени 

на постоянен адрес и за настоящ адрес е видно, че Цветелина Росенова Ангелова, 

ЕГН0743181118 е с постоянен и настоящ адрес гр. Варна, ж. к. „Възраждане", бл. 

63, вх. 4, ет. 2, ап. 77. 

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. 

От справка с изх. №R00075542/11.03.2020 г. за декларирани данни от 

Дирекция МД – Община Варна е установено, че Цветанка Ангелова не притежава 

идеални части от недвижими имоти. 

От справка, направена на 13.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Атанас 

Хараламбиев няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 11.03.2020 г. по абонатен №1582113 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100169654 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Атанас Хараламбиев няма задължения за вода и ел. енергия.  

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 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.6 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

405, вх. 4, ет. 4, ап. 10 на Атанас Ангелов Хараламбиев, ЕГН3911170985, 

членовете на семейството му: Цветанка Николова Ангелова, ЕГН4406041056 – 

съпруга и Росен Атанасов Ангелов, ЕГН7210081123.  

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

предложението се приема. 

7. Заявление, вх. №АУ097895ВЛ/03.10.2019 г., от Кремена Христова 

Атанасова, ЕГН7310061064 – наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. 17, ет. 

2, ап. 53 с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за 

отдаване под наем и вписване на Теодора Тодорова Атанасова, ЕГН0148030956, 

членовете на семейството й и Димитър Кременов Христов, ЕГН8806211046. Към 

заявлението е приложена декларация от Кремена Атанасова за семейно 

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

В деловодството на районната администрация от Теодора Тодорова 

Атанасова, ЕГН0148030956 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 

№АУ097895ВЛ001ВЛ/03.10.2019 г. Теодора Атанасова е декларирала едно дете: 

Елеонора Теодорова Тодорова, ЕГН1941161190. 

 



В деловодството на районната администрация от Димитър Кременов 

Христов, ЕГН8806211046 са подадени 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 №АУ097895ВЛ-

002ВЛ/03.10.2019 г., с които 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 Кремена Атанасова е вписана с дъщеря 

си Теодора Атанасова. Заповедта е за една година и е със срок до 29.10.2019 г., 

поради сключен споразумителен протокол с „В и К – Варна“ ООД за разсрочване 

на дължими суми за ВиК услуги. 

Димитър Кременов Христов, ЕГН8806211046 е депозирал заявление с вх. 

№ОСИСД19005401ВЛ/03.10.2019 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 Димитър Христов. С решение №1.5 от 

настоящият протокол Димитър Христов е включен в картотека на граждани с 

установени жилищни нужди в Район „Вл. Варненчик“. Степента на жилищна нужда 

на гражданите е III /трета/ група. 

От служебно направени справки на 18.10.2019 г. по абонатен №1581328 

към „В и К – Варна“ и по клиентски №1100047335 към „Енерго-Про Варна“ ЕАД е 

видно, че абонатът няма задължения за вода и 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 МД – Община Варна. 

От служебна бележка, рег. №АУ025678ВЛ/11.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Кремена Атанасова има задължения към общинския бюджет в размер 

на 157,32 лв. Задължението е за наем за периода м. януари 2020 г. – м. март 2020 

г. 

От служебно направени справки на 18.05.2020 г. по абонатен №1581328 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100047335 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Кремена Атанасова няма задължения за вода, но има задължения 

за ел. енергия по фактури за периода м. ноември 2019 г. – м. февруари 2020 г.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.7 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Кремена Атанасова да изплати дължимия наем за общинското 

жилище и да представи доказателства за изплатени задължения за вода и ел. 

енергия. 

При изпълнение на дадените указания в срок, 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, 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. 17, ет. 2, 

ап. 53 на Кремена Христова Атанасова, ЕГН7310061064, Димитър Кременов 

Христов, ЕГН8806211046, Теодора Тодорова Атанасова, ЕГН0148030956 и 

членовете на семейството й. 

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

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

общинската собственост и чл.9, ал.1, б.“а“, б.“г“, предложение 1-во, 3-то и 4-то, 

Раздел V от договор №155/29.10.2018 г. за отдаване под наем, предлага на кмета 

на Района да бъде прекратено наемното отношение с Кремена Христова Атанасова, 

ЕГН7310061064 и Теодора Тодорова Атанасова, ЕГН0148030956, възникнало с 

настанителна заповед №155/29.10.2018 г. и договор №155/29.10.2018 г. за 

отдаване под наем за общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 405, 

вх. 17, ет. 2, ап. 53. 

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

предложението се приема. 

8. Заявление, вх. №АУ099392ВЛ/08.10.2019 г., от Недялка Георгиева 

Николова, ЕГН5109021136 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 1, ет. 4, 

ап. 10 с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на Дияна Живкова Николова, ЕГН8002291091. Към 



заявлението е приложена декларация от Недялка Николова за семейно положение 

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

В деловодството на районната администрация от Дияна Живкова Николова, 

ЕГН8002291091, 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 №АУ099392ВЛ-001ВЛ/08.10.2019, с 

които 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 Недялка Николова е вписана сама. 

Заповедта е със срок до пренастаняване, но не повече от една година, а именно до 

10.09.2019 г.  

Дияна Живкова Николова, ЕГН8002291091, е подала заявление с вх. 

№ОСИСД19005458ВЛ/08.10.2019 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 Дияна Николова. С решение №1.7 от 

настоящият протокол Дияна Николова е включена в картотека на граждани с 

установени жилищни нужди в Район „Вл. Варненчик“. Степента на жилищна нужда 

на гражданите е III /трета/ група. 

От служебно направени справки на 18.10.2019 г. по абонатен №1019736 

към „В и К – Варна“ и по клиентски №1100293843 към „Енерго-Про Варна“ ЕАД е 

видно, че абонатът няма задължения за вода и 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 МД – Община Варна. 

От служебна бележка №АУ025680ВЛ/11.03.2020 г. е видно, че наемателят 

Недялка Николова няма задължения към общинския бюджет.  

От служебно направени справки на 11.03.2020 г. по абонатен №1019736 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100293843 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Недялка Николова няма задължения за вода и ел. енергия.  

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 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.8 – 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. 4, ап. 10 на Недялка Георгиева Николова, ЕГН5109021136 и Дияна 

Живкова Николова, ЕГН8002291091. 

Във връзка с това Дияна Живкова Николова, ЕГН8002291091 да бъде 

извадена от картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

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

предложението се приема. 

9. Молба-уведомление, вх. №АУ100574ВЛ/11.10.2019 г., от Мариета 

Василева Стефанова, ЕГН7307311013 – наемател на общинско жилище в бл. 404, 

вх. 16, ет. 4, ап. 241, с искане за преиздаване на настанителна заповед и договор 

за отдаване под наем, поради промяна на семейно положение. Към молба-

уведомлението е приложена декларация от Мариета Стефанова за семейно 

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

№694/19.02.2019 г. на Районен съд – гр. 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 МД – Община Варна. 

Мариета Василева Стефанова /по настанителна заповед Мариета Василева 

Стоева/ е наемател на общинското жилище от 04.12.2014 г. В последната 

настанителна заповед Мариета Стоева е вписана със съпруга си Иван Стоевич 

Стоев и сина им – Алекс Иванов Стоев. Заповедта е със срок три години до 

30.11.2020 г. 

С решение №694/19.02.2019 г. на Районен съд – гр. Варна е прекратен 

брака между Мариета Стоева и Иван Стоев. Постановено е след развода жената да 



носи фамилното име – Стефанова. Ползването на семейното жилище е 

предоставено на Мариета Стефанова и детето Алекс Стоев.  

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. 

От справка, направена на 18.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Мариета 

Стефанова няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 11.03.2020 г. по абонатен №1275027 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100320741 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Мариета Стефанова 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 следното 

РЕШЕНИЕ 2.9 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

заповед №154/30.11.2017 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№154/30.11.2017 г. за наем с Мариета Василева Стоева, ЕГН7307311013 и 

членовете на семейството й.  

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, 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. 404, вх. 16, ет. 4, ап. 241 на Мариета Василева Стефанова, 

ЕГН7307311013 и членовете на семейството й: Алекс Иванов Стоев, 

ЕГН0546160960 – син. 

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

предложението се приема. 

10. Декларации с вх. №№ОСИСД19005690ВЛ/22.10.2019 г. от Ана 

Красимирова Асенова, ЕГН8111221017 и ОСИСД19005690ВЛ-001ВЛ/22.10.2019 г. 

от Кремена Анева Христова, ЕГН9712230953 и Януш Савов Христов, 

ЕГН9612141045, за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна – наематели на общинско жилище с адрес гр.Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, 

бл.402, вх.1, ет.1, ап.3. Кремена Христова и Януш Христов декларират настъпили 

промени в семейното им положение – раждане на дете Вейсел Януш Христов, 

ЕГН1950061007. 

Последната настанителна заповед №156/30.10.2018г. на Кмета на Район 

„Вл. Варненчик“ е изменена със Заповед №126/20.05.2019 г. и е със срок 

30.10.2021 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.  

Видно от справка с изх. №R00068453/05.11.2019 г. за декларирани данни от 

Дирекция МД – Община Варна е установено, че Януш Савов Христов е собственик 

на 1/20 идеални части от земя и две жилища, находящи се на ул. „Горна студена“ 

№65, гр. Варна.  

С писмо, изх. №ОСИСД19005930ВЛ/07.11.2019 г., е предоставен 

едномесечен срок на Ана Асенова да представи в деловодството на районната 

администрация, доказателства за прекратяване на съсобствеността на Януш 

Христов, при условие, че лицето не получава реален дял по отношение на 

посочените имоти.  

Към свое заявление, вх. №ОСИСД19005690ВЛ-003ВЛ/02.12.2019 г., Ана 

Асенова е приложила удостоверение от Районен съд – Варна, издадено на Януш 

Савов Христов за отказ от наследство, както и доказателство за подадена 

декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси – недв. имоти в 

Дирекция „Местни данъци“ – Община 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. 

От справка, направена на 18.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Ана Асенова 

няма задължения за наем за общинското жилище. 



От служебно направени справки на 18.05.2020 г. по абонатен №1342900, 

съдържаща информация и за абонатен №1342901 към „В и К – Варна“ ООД и по 

клиентски №1100357429 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че Ана Асенова има 

задължения за вода по фактури от м. април 2020 г. и м. май 2020 г. и за ел. 

енергия по фактура от м. април 2020 г.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.10 – Предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ да отмени 

своя Настанителна заповед №156/30.10.2018г. за отдаване под наем на общинско 

жилище с адрес бл. 402, вх. 1, ет. 1, ап. 3, изменена със Заповед 

№126/20.05.2019 г. и да прекрати сключения с Ана Красимирова Асенова, 

ЕГН8111221017 договор №156/30.10.2018 г. за отдаване под наем. 

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, 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. 1, ет. 1, ап. 3 на Ана Красимирова Асенова, 

ЕГН8111221017, Кремена Анева Христова, ЕГН9712230953 и членовете на 

семейството й.  

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

предложението се приема. 

11. Заявления с вх. №№АУ087515ВЛ/04.09.2019 г., АУ087515ВЛ-

001ВЛ/19.09.2019 г. от Геновева Димитрова Щерева, ЕГН5203278310 – наемател 

на общинско жилище в бл. 227, вх. 6, ет. 3, ап. 91, с искане за преиздаване на 

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

Веселинов Щерев, ЕГН8211040985 и членовете на семейството му. Към 

заявлението е приложена декларация от Геновева Щерева за семейно положение 

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

Към заявление, вх. №АУ087515ВЛ-001ВЛ/19.09.2019 г., от Геновева 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна на Димитър Веселинов Щерев, ЕГН8211040985 и 

Миглена Йорданова Желева, ЕГН8011101070, с която декларират две деца. 

В последната настанителна заповед Геновева Щерева е вписана със сина си 

Димитър Щерев. Заповедта е за три години и е със срок до 27.10.2019 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.  

Видно от справка с изх. №R00068189/30.10.2019 г. за декларирани данни от 

Дирекция МД – Община Варна е установено, че Миглена Йорданова Желева е 

собственик на 1/15 идеални части от жилище, находящо се гр. Варна, ж.к. 

„Трошево", бл. 14, вх. В, ет. 5, ап. 40, както и на 1/6 идеални части от жилище, 

находящо се гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 230, вх. 1, ет. 6, ап. 24.  

С писмо, изх. №АУ087515ВЛ-001ВЛ-001ВЛ/31.10.2019 г., е предоставен 

едномесечен срок на Геновева Щерева да представи в деловодството на районната 

администрация, доказателства за прекратяване на съсобствеността на Миглена 

Желева, при условие, че лицето не получава реален дял по отношение на 

посочените имоти.  

Геновева Щерева е депозирала молба, вх. №АУ087515ВЛ-001ВЛ-

002ВЛ/03.12.2019 г., с която е заявила, че не желае синът й Димитър Веселинов 

Щерев, ЕГН8211040985 и членовете на семейството му да бъдат вписани в 

настанителната заповед, а да бъде вписан сина й Стефан Веселинов Щерев, 

ЕГН7910271089. 

В деловодството на районната администрация от Стефан Веселинов Щерев, 

ЕГН7910271089 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 №АУ087515ВЛ-003ВЛ/03.12.2019 г.  

Стефан Веселинов Щерев, ЕГН7910271089 е подал заявление с вх. 

№ОСИСД19006435ВЛ/03.12.2019 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 Стефан Щерев. С решение №1.23 от 

настоящият протокол Стефан Щерев е включен в картотека на граждани с 



установени жилищни нужди в Район „Вл. Варненчик“. Степента на жилищна нужда 

на гражданите 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 МД – Община Варна. 

От справка, направена на 13.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Геновева 

Щерева няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 11.03.2020 г. по абонатен №1224273 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100357948 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Геновева Щерева няма задължения за вода и ел. енергия.  

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 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.11 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

227, вх. 6, ет. 3, ап. 91 на Геновева Димитрова Щерева, ЕГН5203278310 и Стефан 

Веселинов Щерев, ЕГН7910271089. 

Във връзка с това Стефан Веселинов Щерев, ЕГН7910271089 да бъде 

изваден от картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

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

предложението се приема. 

12. Заявление, вх. №АУ088538ВЛ/09.09.2019 г., от Ахмед Хасан Хасан, 

ЕГН6312231184 и Юлия Асенова Александрова, ЕГН6312241011 – наематели на 

общинско жилище в бл. 226, вх. 2, ет. 1, ап. 28, с искане за преиздаване на 

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

Ахмед Хасан, ЕГН9002240964. Към заявлението е приложена декларация от Ахмед 

Хасан и Юлия Александрова за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна. 

В деловодството на районната администрация от Исмаил Ахмед Хасан, 

ЕГН9002240964, 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 №АУ088538ВЛ-001ВЛ/09.09.2019 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 последната настанителна заповед Ахмед Хасан е вписан със съпругата си 

Юлия Александрова и дъщеря им Наташа Асенова Ангелова. Заповедта е за три 

години и е със срок до 28.10.2019 г. Синът им – Исмаил Ахмед Хасан не е бил 

включен в последната настанителна заповед.  

В деловодството на районната администрация от Наташа Асенова Ангелова, 

ЕГН8706140972, 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 

Исмаил Ахмед Хасан, ЕГН9002240964, е подал заявление с вх. 

№ОСИСД19004991ВЛ/09.09.2019 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 Исмаил Хасан. С решение №1.1 от 

настоящият протокол Исмаил Хасан е включен в картотека на граждани с 

установени жилищни нужди в Район „Вл. Варненчик“. Степента на жилищна нужда 

на гражданите е III /трета/ група. 

От справка, направена на 11.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Ахмед Хасан 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 11.03.2020 г. по абонатен №1715269, 

съдържаща информация и за абонатни №№1788708, 1021046 към „В и К – Варна“ 

ООД и по клиентски №1100163990 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че Ахмед 

Хасан има задължения за вода по фактури от м. февруари 2020 г., но няма 

задължения за ел. енергия.  



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 и чл. 13, ал. 3 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. 

226, вх. 2, ет. 1, ап. 28 на Ахмед Хасан Хасан, ЕГН6312231184, членовете на 

семейството му: Юлия Асенова Александрова, ЕГН6312241011 – съпруга и Исмаил 

Ахмед Хасан, ЕГН9002240964.  

Във връзка с това Исмаил Ахмед Хасан, ЕГН9002240964 да бъде изваден от 

картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

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

предложението се приема. 

13. Заявление, вх. №АУ092439ВЛ/18.09.2019 г., от Невенка Андреева 

Иванова, ЕГН5812280457 – наемател на общинско жилище в бл. 32, ет. 2, ет. 2, 

ап. 52, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на Златка Руменова Атанасова, ЕГН8410161070, членовете на 

семейството й, Алдин Руменов Иванов, ЕГН8307281029 и Атанас Руменов Иванов, 

ЕГН8207061041. Към заявлението е приложена декларация от Невенка Иванова за 

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

В деловодството на районната администрация от Златка Руменова 

Атанасова, ЕГН8410161070, 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 №АУ092439ВЛ-

001ВЛ/18.09.2019 г. Златка Атанасова декларира едно дете – Силвия Руменова.  

От Атанас Руменов Иванов, ЕГН8207061041, са подадени 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 

№АУ092439ВЛ-002ВЛ/18.09.2019 г.  

От Алдин Руменов Иванов, ЕГН8307281029, 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 

№АУ092439ВЛ-003ВЛ/19.09.2019 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 последната настанителна заповед Невенка Иванова е вписана със Златка 

Атанасова и членовете на семейството й. Жилището е със застроена площ 41,56 

кв. м. и жилищна площ 17,35 кв. м. Заповедта е за една година и е със срок до 

29.10.2019 г. Синовете на Невенка Иванова – Атанас Руменов Иванов, 

ЕГН8207061041 и Алдин Руменов Иванов, ЕГН8307281029, са картотекирани трета 

група по заявления с вх. №№ОСИСД18006106ВЛ/01.11.2018 г., 

ОСИСД18006107ВЛ/01.11.2018 г. 

От справка, направена на 11.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Невенка 

Иванова няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 11.03.2020 г. по абонатен №1520310 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100091781 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Невенка Иванова има задължения за вода по фактура от м. 

февруари 2020 г., но няма задължения за ел. енергия.  

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 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.13 – Отказва Атанас Руменов Иванов, ЕГН8207061041 и Алдин 

Руменов Иванов, ЕГН8307281029 да бъдат включени в настанителната заповед на 

Невенка Андреева Иванова, поради недостатъчна жилищна площ. 

Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 

години за общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 32, ет. 2, ет. 2, ап. 52 на 

Невенка Андреева Иванова, ЕГН5812280457, Златка Руменова Атанасова, 

ЕГН8410161070 и членовете на семейството й. 



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

предложението се приема. 

14. Заявление, вх. №АУ094800ВЛ/25.09.2019 г., от Иванка Михайлова 

Иванова, ЕГН7904281093 – 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 Цветомир Венциславов Петров, ЕГН9804081006.  

Към заявлението е приложена декларация от Иванка Иванова за семейно 

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

деца под 18 год. – Даниел Петров, Иван Петров и Михаела Георгиева. 

В деловодството на районната администрация от Цветомир Венциславов 

Петров, ЕГН9804081006, 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 №АУ094800ВЛ-

001ВЛ/25.09.2019 г. Цветомир Петров 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 Иванка Иванова е вписана с Виолета 

Петрова, Даниел Петров и Иван Петров. Заповедта е за три години и е със срок до 

28.10.2019 г. Синът – Цветомир Петров не е бил включен в последната 

настанителна заповед, но е картотекиран трета група по заявление 

№ОСИСД19004955ВЛ/21.09.2016 г.  

В деловодството на районната администрация от Виолета Венциславова 

Димитрова, ЕГН9903191070, 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. 

Иванка Михайлова има сключено споразумение на 15.03.2019 г. с „В и К – 

Варна“ ООД за разсрочено плащане до 15.05.2020 г. на дължимите суми към 

дружеството.  

От служебно направена справка на 26.02.2020 г. по абонатен №1758099 

към „В и К – Варна“ ООД е установено, че абоната има задължения в размер на 

249,91 лв. с включени лихви по фактури за периода м. юли 2018 г. – м. април 

2019 г. 

От справка, направена на 17.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Иванка 

Иванова няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 14.05.2020 г. по абонатен №1758099 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100310663 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Иванка Иванова има задължения за вода по фактури за периода 

м. юли 2018 г. – м. април 2020 г., в размер на 337,39 лв. и за ел. енергия по 

фактури от м. април 2020 г.  

Съгласно чл. 8, т. 1 и т. 9, Раздел IV от сключения между Иванка Михайлова 

Иванова и кмета на Район „Вл. Варненчик“ договор №150/28.10.2016 г., Иванова 

се е задължила да заплаща в срок наемната цена на общинското жилище, както и 

да заплаща лично и в срок на съответните търговски дружества всички 

консумативни разходи за ел. енергия, топлоенергия, вода, телефон и други, 

извършени от наемателя и членовете на семейството му.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.14 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Иванка Иванова да представи документи, удостоверяващи 

изплащането на задълженията към „Енерго Про Варна“ ЕАД и към „В и К – Варна" 

ООД по споразумителния протокол.  

При изпълнение в срок, 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, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 1 година за общинско жилище с 

адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 29, ет. 1, ет. 2, ап. 4 на Иванка 

Михайлова Иванова, ЕГН7904281093, членовете на семейството й и Цветомир 

Венциславов Петров, ЕГН9804081006. 

Във връзка с това Цветомир Венциславов Петров, ЕГН9804081006, да бъде 

изваден от картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 



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

на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 6 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, предложение 3-то и 4-то, 

Раздел V от Договор №150/28.10.2016 г. за отдаване под наем, предлага на кмета 

на Района да бъдат прекратени наемните отношения с Иванка Михайлова Иванова, 

ЕГН7904281093, членовете на семейството й, възникнали с настанителна заповед 

№150/28.10.2016 г. и договор №150/28.10.2016 г. за отдаване под наем за 

общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 29, ет. 1, ет. 2, ап. 4. 

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

предложението се приема. 

15. Заявление, вх. №АУ096300ВЛ/30.09.2019 г., от Милчо Стоянов Стоянов, 

ЕГН5712310964 и Денка Петрова Стоянова, ЕГН6209068735 – наематели на 

общинско жилище в бл. 227, вх. 1, ет. 5, ап. 20, с искане за преиздаване на 

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

Милчева Стоянова, ЕГН8310021074 и членовете на семейството й. Към 

заявлението е приложена декларация от Милчо Стоянов и Денка Стоянова за 

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

В деловодството на районната администрация от Пламена Милчева 

Стоянова, ЕГН8310021074, 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 №АУ096300ВЛ-

001ВЛ/30.09.2019 г. Пламена Стоянова е декларирала две деца – Гергана Кирчева 

и Александър Божидаров. 

В последната настанителна заповед Милчо Стоянов е вписан със съпругата 

си Денка Стоянова, дъщеря им Пламена Стоянова и членовете на семейството й. 

Заповедта е за три години и е със срок до 27.10.2019 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.  

Видно от справка с изх. №R00063952/20.08.2019 г. за декларирани данни 

от Дирекция МД – Община Варна е установено, че Милчо Стоянов е собственик на 

1/2 идеални части от жилище, находящо се в гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 

13, вх. 7, ет. 1, ап. 20. 

С писмо, изх. №АУ096300ВЛ-002ВЛ/16.10.2019 г., е предоставен 

едномесечен срок на Милчо Стоянов да представи в деловодството на районната 

администрация, доказателства за прекратяване на съсобствеността си, при 

условие, че не получава реален дял по отношение на посочения имот.  

Към свое уведомление, вх. №АУ096300ВЛ-003ВЛ/12.11.2019 г., Милчо 

Стоянов е представил в деловодството на районната администрация, 

доказателства за прекратяване на съсобствеността си.  

От справка, направена на 11.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Милчо Стоянов 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 11.03.2020 г. по абонатен №1342669 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100093405 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Милчо Стоянов няма задължения за вода и ел. енергия.  

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 и чл. 13, ал. 3 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 в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 

227, вх. 1, ет. 5, ап. 20 на Милчо Стоянов Стоянов, ЕГН5712310964, Денка 

Петрова Стоянова, ЕГН6209068735 – съпруга, Пламена Милчева Стоянова, 

ЕГН8310021074 и членовете на семейството й.  

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

предложението се приема. 

16. Заявление, вх. №АУ048717ВЛ-008ВЛ/21.11.2019 г., от Янка Николова 

Тодорова, ЕГН4202051090 – наемател на общинско жилище в бл.406, вх.12, ет.4, 

ап.10, с искане за предоставяне на допълнителен срок за необходимите 

документи, съгласно решение №2.28/04/10.09.2019 г. на комисията и издаване на 



настанителна заповед на внучката й Дарина Неделчева Дойчева, ЕГН8410071016 и 

членовете на семейството й, предвид напредналата възраст и влошеното 

здравословно състояние. Към заявлението са приложени декларации от Янка 

Тодорова и Дарина Дойчева за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна. Дарина Дойчева декларира, че е неомъжена и има едно дете. 

Дарина Неделчева Дойчева, ЕГН8410071016, е депозирала заявление с вх. 

№ОСИСД19006269ВЛ/21.11.2019 г. от 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 Дарина Дойчева. С решение №1.20 от 

настоящият протокол Дарина Дойчева и членовете на семейството й са включени в 

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

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

От служебно направени справки на 11.03.2020 г. по абонатен №1343561 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100033296 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Янка Тодорова няма задължения за вода и ел. енергия.  

От справка, направена на 18.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Янка Тодорова 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

След като разгледа преписката на г-жа Тодорова и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.16 – 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 Янка Николова Тодорова, ЕГН4202051090, възникнало с 

настанителна заповед №20/06.06.2016 г. и договор №20/06.06.2016 г. за наем за 

общински жилищен имот на адрес: гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 406, ет. 

12, ет. 4, ап. 10. 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде заповед 

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

406, ет. 12, ет. 4, ап. 10 на внучката й Дарина Неделчева Дойчева, 

ЕГН8410071016 и членовете на семейството й.  

Във връзка с това Дарина Неделчева Дойчева, ЕГН8410071016 и членовете 

на семейството й да бъдат извадени от картотеката на граждани с установена 

жилищна нужда. 

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

предложението се приема. 

17. Заявление, вх. №АУ109466ВЛ/07.11.2019 г., от Наталия Божидарова 

Борисова, ЕГН9203041012 – наемател на общинско жилище в бл. 405, ет. 4, ет. 7, 

ап. 21, за отказ за вписване в настанителна заповед и с искане за издаване на 

настанителна заповед на сестра й Пламена Едмонд Йосифова и Галя Неделчева 

Илиева и членовете на семейството й.  

В деловодството на районната администрация е депозирано заявление, вх.  

№АУ109466ВЛ-001ВЛ/21.11.2019 г., от Пламена Едмонд Йосифова, 

ЕГН9412311015, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за 

отдаване под наем и вписване на Галя Неделчева Илиева, ЕГН7110311032 и 

членовете на семейството й. Приложена е декларация от Пламена Йосифова за 

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

От Галя Неделчева Илиева, ЕГН7110311032 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 

№АУ109466ВЛ-002ВЛ/21.11.2019 г. Галя Илиева е декларирала едно дете – 

Калоян Мирослав Леков. 

В последната настанителна заповед Наталия Борисова е вписана със сестра 

си Пламена Йосифова. Заповедта е за три години и е със срок до 22.11.2019 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.  

Галя Неделчева Илиева, ЕГН7110311032 е депозирала заявление с вх. 

№ОСИСД19005937ВЛ/07.11.2019 г. от 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 Галя Илиева. С решение №1.16 от 



настоящият протокол на Галя Илиева и членовете на семейството е отказано 

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

Варненчик“.  

Във връзка със заявлението на Галя Илиева е извършена е проверка на 

общинския жилищен имот. От констативни протоколи с №№739/19.11.2019 г., 

744/20.11.2019 г. е видно, че в общинското жилище никой не живее и в тази 

връзка не се заплащат никакви такси към касата на етажната собственост вх. 4 на 

бл. 405. 

От справка, направена на 18.05.2020 г. по регистър на задължените 

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

жилище няма задължение за наем. 

От служебно направени справки на 19.05.2020 г. по абонатен №1582128 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100357136 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абоната няма задължения за вода, но има задължения за ел. 

енергия по фактури за периода м. януари 2020 г. – м. май 2020 г., в размер на 

4,22 лв.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.17 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Пламена Йосифова да представи безспорни доказателства, че живее 

в общинското жилище и ползва същото по предназначение, а именно за 

задоволяване на жилищните си нужди. 

При изпълнение в срок, на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на 

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

заповед №171/22.11.2016 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№171/22.11.2016 г. за наем с Наталия Божидарова Борисова, ЕГН9203041012 и 

членовете на домакинството й. 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 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 в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 405, ет. 4, ет. 7, ап. 21 на Пламена Едмонд 

Йосифова, ЕГН9412311015. 

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

на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 8 от Закона за общинската 

собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“з“, б.“и“, б.“й“, Раздел V от Договор 

№171/22.11.2016 г. за отдаване под наем, предлага на кмета на Района да бъде 

прекратено наемното отношение с Наталия Божидарова Борисова, ЕГН9203041012 

и членовете на домакинството й, възникнало с настанителна заповед 

№171/22.11.2016 г. и договор №171/22.11.2016 г. за наем за общински жилищен 

имот на адрес: гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 405, ет. 4, ет. 7, ап. 21. 

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

предложението се приема. 

18. Заявление, вх. №АУ110421ВЛ/11.11.2019 г., от Гинка Йорданова Янева, 

ЕГН5505031151 и Йордан Илиев Янев, ЕГН5203181188 – наематели на общинско 

жилище в бл. 404, вх. 1, ет. 3, ап. 8, с искане за преиздаване на настанителната 

заповед, договора за отдаване под наем и вписване на Красимир Росенов Пасков, 

ЕГН7107021043. Към заявлението е приложена декларация от Гинка Янева и 

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

В деловодството на районната администрация от Красимир Росенов Пасков, 

ЕГН7107021043, 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 №АУ110421ВЛ-001ВЛ/11.11.2019 г.  

В последната настанителна заповед Гинка Янева е вписана със съпруга си 

Йордан Янев и сина им Красимир Пасков. Заповедта е за три години и е със срок 

до 27.10.2019 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.  

Видно от справка с изх. №R00069521/25.11.2019 г. за декларирани данни 

от Дирекция МД – Община Варна е установено, че Гинка Янева е собственик на 



28/980 идеални части от земя и жилище, находящи се в гр. Варна, ул. „Вихрен“ 

№6А. 

С писмо, изх. №АУ110421ВЛ-003/27.11.2019 г., е предоставен едномесечен 

срок на Гинка Янева да представи в деловодството на районната администрация, 

доказателства за прекратяване на съсобствеността си, при условие, че не 

получава реален дял по отношение на посочения имот.  

С уведомление, вх. №АУ110421ВЛ-004ВЛ/16.12.2019 г., Гинка Янева е 

представила удостоверение от Районен съд – гр. Варна за отказ от наследство, 

както и доказателство за подадена декларация по чл. 14 от Закона за местните 

данъци и такси– недв. имоти в МД – Община Варна. 

С искане, вх. №АУ110421ВЛ-005ВЛ/09.03.2020 г., Гинка Янева желае 

вписване в настанителната заповед и на внучката й Йорданка Еленова Янева, 

ЕГН9209041112. Към искането на Гинка Янева са приложени от Йорданка Янева 

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. Йорданка Янева не декларира членове на семейството си. 

Йорданка Еленова Янева, ЕГН9209041112 е депозирала заявление с вх. 

№ОСИСД20001190ВЛ/09.03.2020 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 Йорданка Янева. С решение №1.52 от 

настоящият протокол Йорданка Янева е включена в картотека на граждани с 

установени жилищни нужди в Район „Вл. Варненчик“. Степента на жилищна нужда 

на гражданите е III /трета/ група. 

От служебна бележка, рег. №АУ025889ВЛ/11.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Гинка Янева няма задължения към общинския бюджет.  

От служебно направени справки на 11.03.2020 г. по абонатен №1016588 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100086233 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Гинка Янева няма задължения за вода и ел. енергия.  

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 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.18 – 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. 3, ап. 8 на Гинка Йорданова Янева, ЕГН5505031151, Йордан Илиев 

Янев, ЕГН5203181188 – съпруг, Красимир Росенов Пасков, ЕГН7107021043 и 

Йорданка Еленова Янева, ЕГН9209041112.  

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

предложението се приема. 

19. Заявление, вх. №АУ113775ВЛ/20.11.2019 г., от Анета Димитрова 

Илиева, ЕГН6506060990 и Сали Мустафа Исмаил, ЕГН5803240940 – 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 Светлозар 

Стефанов Илиев, ЕГН8509111029. Към заявлението е приложена декларация от 

Анета Илиева и Сали Исмаил за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна.  

В деловодството на районната администрация от Светлозар Стефанов 

Илиев, ЕГН8509111029, 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 №АУ113775ВЛ-

001ВЛ/20.11.2019 г. Светлозар Илиев 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 Анета Илиева е вписана със съпруга си 

Сали Исмаил. Заповедта е със срок до пренастаняване в друго общинско жилище, 

съобразно нормите и наличния жилищен фонд, но не повече от три години, а 

именно до 16.12.2019 г. Синът – Светлозар Илиев не е бил включен в последната 

настанителна заповед, но е картотекиран трета група по заявление 

№ОСИСД17000122ВЛ/05.01.2017 г.  



От удостоверение, рег. №764/26.11.2019 г., за семейно положение, 

съпруг/а и деца е видно, че Светлозар Илиев има син – Стефан Светлозаров 

Стефанов, ЕГН0851191226. Настоящия и постоянен адрес на детето съвпадат с 

адреса на бащата, но в декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ113775ВЛ-001ВЛ/20.11.2019 г. Светлозар 

Илиев не декларира членове на семейството си. 

От служебна бележка, рег. №АУ025970ВЛ/11.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Анета Илиева няма задължения към общинския бюджет.  

От служебно направени справки на 19.05.2020 г. по абонатен №1016589 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100169508 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Анета Илиева има задължения за вода по фактури за периода м. 

декември 2019 г. – м. май 2020 г., в размер на 182,31 лв. и за ел. енергия по 

фактури от м. април 2020 г. и м. май 2020 г.  

Съгласно чл. 8, т. 1 и т. 9, Раздел IV от сключения между Анета Димитрова 

Илиева и кмета на Район „Вл. Варненчик“ договор №186/16.12.2016 г., Илиева се 

е задължила да заплаща в срок наемната цена на общинското жилище, както и да 

заплаща лично и в срок на съответните търговски дружества всички консумативни 

разходи за ел. енергия, топлоенергия, вода, телефон и други, извършени от 

наемателя и членовете на семейството му.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.19 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Анета Илиева да представи документи, удостоверяващи 

изплащането на задълженията към „Енерго Про Варна“ ЕАД и „В и К – Варна" ООД 

или споразумителен протокол с В и К дружеството за разсрочване на 

задълженията. 

При изпълнение в срок, 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, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 1 година за общинско жилище с 

адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 1, ет. 4, ап. 9 на Анета 

Димитрова Илиева, ЕГН6506060990, Сали Мустафа Исмаил, ЕГН5803240940 – 

съпруг и Светлозар Стефанов Илиев, ЕГН8509111029. 

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

на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 6 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, предложение 3-то и 4-то, 

Раздел V от Договор №186/16.12.2016 г. за отдаване под наем, предлага на кмета 

на Района да бъде прекратено наемното отношение с Анета Димитрова Илиева, 

ЕГН6506060990 и Сали Мустафа Исмаил, ЕГН5803240940 – съпруг, възникнало с 

настанителна заповед №186/16.12.2016 г. и договор №186/16.12.2016 г. за 

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

вх. 1, ет. 4, ап. 9. 

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

предложението се приема. 

20. Заявление, вх. №АУ108344ВЛ/05.11.2019 г., от Евгения Борисова 

Георгиева, ЕГН5704231050 – наемател на общинско жилище в бл. 406, вх. 22, ет. 

2, ап. 50, с искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за 

отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация от Евгения 

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

която не декларира наличието на имоти и членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед Евгения Георгиева е вписана сама. 

Заповедта е за три години и е със срок до 16.12.2019 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.  

Видно от справка с изх. №R00068496/05.11.2019 г. за декларирани данни 

от Дирекция МД – Община Варна е установено, че Евгения Георгиева е собственик 

на 13,14 кв. м. земя, находяща се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №63. 

Към свое заявление, вх. №АУ108344ВЛ-004ВЛ/05.02.2020 г., Евгения 

Георгиева е представила копие от нотариален акт за продажба на недвижим имот 

през 2005 г. и доказателство за подадена декларация по чл. 14 от Закона за 

местните данъци и такси – недв. имоти в МД – Община Варна. 



От служебна бележка, рег. №АУ026045ВЛ/11.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Евгения Георгиева няма задължения към общинския бюджет.  

От служебно направени справки на 11.03.2020 г. по абонатен №1015988 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100091714 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Евгения Георгиева няма задължения за вода и ел. енергия.  

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

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

връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 13, ал. 3 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 в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 

406, вх. 22, ет. 2, ап. 50 на Евгения Борисова Георгиева, ЕГН5704231050.  

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

предложението се приема. 

21. Уведомление, вх. №АУ119814ВЛ-002ВЛ/09.12.2019 г., от Наско Янков 

Илиев, ЕГН8003121145, включен в настанителна заповед с титуляр Фатма 

Исмаилова Асенова, ЕГН5305191110, наематели на общинско жилище в ж.к. “Вл. 

Варненчик“, бл.402, вх.20, ет.2, ап.369. Господин Илиев заявява, че желае да 

бъде преиздадена настанителната заповед на него, членовете на семейството му и 

синът му Валентин Насков Янков да бъде вписан, тъй като титулярят Фатма 

Исмаилова Асенова е починал. Към уведомлението е приложена декларация, рег. 

№АУ119814ВЛ/09.12.2019 г., от Наско Янков Илиев, ЕГН8003121145 и Анка 

Орлинова Илиева, ЕГН8203190971 за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларират, че имат две непълнолетни 

деца. 

Валентин Насков Янков, ЕГН9806180944, е депозирал в деловодството на 

районната администрация декларация-съгласие, рег. №АУ119814ВЛ-

001ВЛ/09.12.2019 г., 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. 

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. 

Видно от справка с изх. №R00070487/11.12.2019 г. за декларирани данни 

от Дирекция МД – Община Варна е установено, че Наско Илиев е собственик на 

1/28 идеални части от земя и жилище, находящи се в гр. Варна, ул. „Пробуда“ 

№177. 

С писмо, рег. №АУ119814ВЛ-004ВЛ/09.12.2019 г., е предоставен 

едномесечен срок на Наско Илиев да представи в деловодството на районната 

администрация, доказателства за прекратяване на съсобствеността си, при 

условие, че не получава реален дял по отношение на посочения имот.  

Към свои уведомления с №№АУ119814ВЛ-005ВЛ/20.12.2019 г., 

АУ119814ВЛ-006ВЛ/24.01.2020 г. Наско Илиев е приложил удостоверения от 

Районен съд – Варна за отказ от наследство, както и доказателства за подадени 

декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси – недв. имоти в 

Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

При проверка на документите се установи, че Наско Илиев, членовете на 

семейството му и Валентин Янков 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, т. 3 от Наредбата. 

Последната настанителна заповед №166/05.12.2018 г. е със срок 3 години и 

изтича на 05.12.2021 г. В заповедта са вписани Фатма Асенова, Наско Илиев и 

членовете на семейството му, както и Валентин 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. 



От справка, направена на 12.03.2020 г. по регистър на задължените 

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

жилище няма задължения за наем.  

От служебно направени справки на 24.03.2020 г. по абонатен №1038418, 

съдържаща и информация за абонатен №1038417 към „В и К – Варна“ ООД и по 

клиентски №1100310004 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че абоната има 

задължения за вода и ел. енергия.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.21 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Наско Илиев да представи документ, удостоверяващ изплащането 

на задълженията към „В и К – Варна" ООД или споразумителен протокол с В и К 

дружеството за разсрочване на задълженията. 

При изпълнение в срок, на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на 

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

заповед №166/05.12.2018 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№166/05.12.2018 г. за наем с Фатма Исмаилова Асенова, ЕГН5305191110 и 

членовете на домакинството й. 

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 1 година за общинско жилище с адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 402, вх. 20, ет. 2, ап. 369 на Наско Янков 

Илиев, ЕГН8003121145, Анка Орлинова Илиева, ЕГН8203190971, членовете на 

семейството им и Валентин Насков Янков, ЕГН9806180944.  

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

на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 6 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, предложение 3-то и 4-то, 

Раздел V от Договор №166/05.12.2018 г. за отдаване под наем, предлага на кмета 

на Района да бъде прекратено наемното отношение с Наско Янков Илиев, 

ЕГН8003121145, Анка Орлинова Илиева, ЕГН8203190971, членовете на 

семейството им и Валентин Насков Янков, ЕГН9806180944, възникнало с 

настанителна заповед №166/05.12.2018 г. и договор №166/05.12.2018 г. за 

отдаване под наем за общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. Варненчик", бл.402, 

вх.20, ет.2, ап.369. 

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

предложението се приема. 

22. Уведомление, вх. №АУ120814ВЛ-008ВЛ/24.02.2020 г., от Росен 

Мариянов Йорданов, ЕГН0151290964, включен в настанителна заповед с титуляр 

Сандю Томов Йорданов, ЕГН4708021208, наематели на общинско жилище в ж.к. 

“Вл. Варненчик“, бл. 406, вх. 24, ет. 1, ап. 27 и във връзка със заявление, вх. 

№АУ120814ВЛ/11.12.2019 г. от Сандю Томов Йорданов, ЕГН4708021208. Росен 

Йорданов заявява, че желае да бъде преиздадена настанителната заповед на него 

и майка му Марияна Сандева Йорданова, ЕГН7905141115 да бъде вписана, тъй 

като титулярят Сандю Томов Йорданов е починал. 

Заявление, вх. №АУ120814ВЛ/11.12.2019 г., от Сандю Томов Йорданов, 

ЕГН4708021208 – наемател на общинско жилище в бл. 406, вх. 24, ет. 1, ап. 27, с 

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

и вписване на Марияна Сандева Йорданова, ЕГН7905141115 и Росен Мариянов 

Йорданов, ЕГН0151290964. Към заявлението е приложена декларация от Сандю 

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

В деловодството на районната администрация от Марияна Сандева 

Йорданова, ЕГН7905141115, 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 вх. №АУ120814ВЛ-

001ВЛ/11.12.2019 г. Марияна Йорданова не декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Росен Мариянов Йорданов, 

ЕГН0151290964, 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 №АУ120814ВЛ-002ВЛ/11.12.2019 г. 



В последната настанителна заповед Сандю Йорданов е вписан дъщеря си 

Марияна Йорданова и внука Росен Йорданов. Заповедта е за три години и е със 

срок до 16.12.2019 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. 

От удостоверение с изх. №795/13.12.2019 г. за семейно положение, 

съпруг/а и деца е видно, че Марияна Йорданова има дъщеря – Памела Христова 

Георгиева, ЕГН0851191139.  

Видно от справки с изх. №№R00070588/12.12.2019 г., 

R00070589/12.12.2019 г. за декларирани данни от Дирекция МД – Община Варна е 

установено, че Сандю Йорданов и Марияна Йорданова притежават собственост по 

12/360 идеални части от земя и жилище, находящи се в с. Каменар, ул. „Ясен (23-

та)“ №67, ет. 1. 

С писма №№АУ120814ВЛ-005ВЛ/19.12.2019 г., АУ120814ВЛ-

007ВЛ/16.01.2020 г. е предоставен едномесечен срок на Сандю Йорданов да 

представи в деловодството на районната администрация, доказателства за 

прекратяване на съсобствеността си, съсобствеността на Марияна Йорданова, при 

условие, че лицата не получават реален дял по отношение на посочените имоти, 

както и документ за местоживеенето на детето Памела Георгиева.  

Към свое уведомление с вх. №АУ120814ВЛ-001ВЛ-001ВЛ/20.01.2020 г. 

Марияна Йорданова е декларирала, че дъщеря й Памела Георгиева не живее с нея 

в общинското жилище и не би следвало да бъде вписана в настанителната 

заповед. 

Към уведомление с вх. №АУ119814ВЛ-004ВЛ-001ВЛ/19.02.2020 г., Сандю 

Йорданов е приложил удостоверения от Районен съд – Варна за отказ от 

наследство, както и доказателства за подадени от него и от Марияна Йорданова 

декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси– недв. имоти в 

Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Към уведомление, вх. №АУ120814ВЛ-008ВЛ-001ВЛ/25.02.2020 г., Росен 

Мариянов Йорданов е приложил епикриза от Първа психиатрична клиника на 

Марияна Йорданова, от която е видно, че същата е с диагноза „Параноидна 

шизофрения“. 

От справка, направена на 12.03.2020 г. по регистър на задължените 

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

жилище има задължение за наем за м. март 2020 г.  

От служебно направени справки на 12.03.2020 г. по абонатен №1582056 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100065733 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абоната има задължения за вода по фактура от м. февруари 2020 

г., но няма задължения за ел. енергия.  

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. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.22 - Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Росен Йорданов да представи документ, удостоверяващ 

изплащането на задълженията към „В и К – Варна" ООД или споразумителен 

протокол с В и К дружеството за разсрочване на задълженията. 

При изпълнение в срок, на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на 

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

заповед №191/16.12.2016 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№191/16.12.2016 г. за наем с Сандю Томов Йорданов, ЕГН4708021208 и членовете 

на домакинството му. 

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 1 година за общинско жилище с адрес 

гр.Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 24, ет. 1, ап. 27 на Росен Мариянов 

Йорданов, ЕГН0151290964 и Марияна Сандева Йорданова, ЕГН7905141115.  



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

на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 6 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, предложение 3-то и 4-то, 

Раздел V от Договор №191/16.12.2016 г. за отдаване под наем, предлага на кмета 

на Района да бъде прекратено наемното отношение с Марияна Сандева Йорданова, 

ЕГН7905141115 и Росен Мариянов Йорданов, ЕГН0151290964, възникнало с 

настанителна заповед №191/16.12.2016 г. и договор №191/16.12.2016 г. за 

отдаване под наем за общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 406, 

вх. 24, ет. 1, ап. 27. 

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

предложението се приема. 

23. Заявление, вх. №АУ117231ВЛ/02.12.2019 г. от Валентин Мариев 

Димитров, ЕГН8701301122 – наемател на общинско жилище в бл. 10, вх. 6, ет. 9, 

ап. 42, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на майка му Мария Димитрова Йорданова, ЕГН6003031177. 

Към заявлението е приложена декларация от Валентин Димитров за семейно 

положение и по чл.4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, като не декларира 

членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Мария Димитрова 

Йорданова, ЕГН6003031177, 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 вх. №АУ117231ВЛ-

001ВЛ/02.12.2019 г.  

В последната настанителна заповед Валентин Димитров е вписан сам. 

Заповедта е за три години и е със срок до 28.10.2019 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.  

Със заявление, вх. №ОСИСД19004126ВЛ/17.07.2019 г., Мария Йорданова е 

картотекирана в Район „Вл. Варненчик“ трета група. 

От справка, направена на 23.03.2020 г. по регистър на задължените 

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

жилище има задължение за наем за м. март 2020 г.  

От служебно направени справки на 12.03.2020 г. по абонатен №1280711 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100164779 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абоната няма задължения за вода и ел. енергия.  

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 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.23 – Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

10, вх. 6, ет. 9, ап. 42 на Валентин Мариев Димитров, ЕГН8701301122 и Мария 

Димитрова Йорданова, ЕГН6003031177. 

Във връзка с това Мария Димитрова Йорданова, ЕГН6003031177, да бъде 

изваден от картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

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

предложението се приема. 

24. Заявление, вх. №АУ125286ВЛ/23.12.2019 г., от Виктор Росицов 

Христов, ЕГН8505201145 – наемател на общинско жилище в бл. 228, вх. 2, ет. 1, 

ап. 38, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на децата му и Нели Сашева Янкова, ЕГН8205301056. Към 

заявлението е приложена декларация от Виктор Христов за семейно положение и 

по чл.4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

В деловодството на районната администрация от Нели Сашева Янкова, 

ЕГН8205301056, 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 №АУ125286ВЛ-001ВЛ/23.12.2019 г., в 

която същата декларира, че има две деца.  



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 Виктор Христов е вписан сам. 

Заповедта е за една година и е със срок до 19.12.2019 г.  

Нели Сашева Янкова, ЕГН8205301056, е депозирала заявление с вх. 

№ОСИСД19007086ВЛ/23.12.2019 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 Нели Янкова. С решение №1.28 от 

настоящият протокол Нели Янкова и членовете на семейството й не са включени в 

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

С писмо №АУ125286ВЛ-004ВЛ/14.01.2020 г. е предоставен едномесечен 

срок на Виктор Росицов да представи в деловодството на районната 

администрация, доказателства за прекратяване на съсобствеността на Нели 

Янкова, при условие, че лицето не получава реален дял по отношение на имота.  

В указания срок не са представени необходимите документи относно 

съсобствеността на Нели Янкова. 

От справка, направена на 23.03.2020 г. по регистър на задължените 

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

жилище няма задължения за наем.  

От служебно направени справки на 12.03.2020 г. по абонатен №1349784 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100366389 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абоната няма задължения за вода и ел. енергия.  

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

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

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.24 – Отказва Нели Сашева Янкова, ЕГН8205301056 и 

членовете на семейството й, да бъдат включени в настанителната заповед на 

Виктор Росицов Христов.  

Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 

години за общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 228, вх. 2, ет. 1, ап. 38 

на Виктор Росицов Христов, ЕГН8505201145. 

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

предложението се приема. 

25. Заявление, вх. №АУ125142ВЛ/23.12.2019 г., от Николай Георгиев 

Кечеджиев, ЕГН8206121125 – наемател на общинско жилище в бл. 406, вх. 23, ет. 

4, ап. 16, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за 

отдаване под наем и вписване на Виолета Георгиева Кечеджиева, ЕГН8206121059 

и членовете на семейството й. Към заявлението е приложена декларация от 

Николай Кечеджиев за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна, с която същият не декларира членовете на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Виолета Георгиева 

Кечеджиева, ЕГН8206121059, 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 вх. №АУ125142ВЛ-

001ВЛ/23.12.2019 г., в която декларира, че има две деца. 

В последната настанителна заповед Николай Кечеджиев е вписан с Виолета 

Кечеджиева – сестра. Заповедта е със срок до пренастаняване в друго общинско 

жилище, съобразно нормите и наличния жилищен фонд, но не повече от три 

години, а именно до 17.01.2020 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. 

От справка, направена на 23.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Николай 

Кечеджиев няма задължения за наем за общинското жилище.  

Видно от служебно направени справки на 13.05.2020 г. по абонатен 

№1001421 към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100287566 към „Енерго Про 

Варна“ ЕАД е видно, че абоната има задължения за вода по фактури от м. април 

2020 г., като няма задължения за ел. енергия. 



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 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.25 – Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

406, вх. 23, ет. 4, ап. 16 на Николай Георгиев Кечеджиев, ЕГН8206121125, 

Виолета Георгиева Кечеджиева, ЕГН8206121059 и членовете на семейството й: 

Даяна Валентинова Йочкова, ЕГН1742194616 и Валентин Валентинов Йочков, 

ЕГН1848284500. 

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

предложението се приема. 

26. Молба, вх. №АУ001143ВЛ/03.01.2020 г., от Пламен Росенов Василев, 

ЕГН7902261400 – наемател на общинско жилище с адрес гр.Варна, ж.к. “Вл. 

Варненчик“, бл. 308, вх. 6, ет. 8, ап. 127, с която уведомява Кмета на Район „Вл. 

Варненчик“ за настъпили промени в семейното му положение и искане за вписване 

на съпругата му Теодора Руменова Василева, ЕГН9111290977, децата Димитър 

Пламенов Росенов, ЕГН0545031085, Павел Христов Христов, ЕГН1341151024 и 

пълнолетната му дъщеря Нели Пламенова Росенова, ЕГН0049231036. Към молбата 

е приложена декларация от Пламен Василев и Теодора Василева за семейно 

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

членовете на семейството си – Димитър Росенов и Павел Христов.  

В деловодството на районната администрация от Нели Пламенова Росенова, 

ЕГН0049231036 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 вх. №АУ001143ВЛ-002ВЛ/09.01.2020 г., 

в която същата не декларира членове на семейството си. 

В последната настанителна заповед №54/05.07.2019 г. на Кмета на Район 

„Вл. Варненчик“ с титуляр Пламен Росенов Василев са вписани Димитър Росенов и 

Нели Росенова. Заповедта е за три години и е със срок 05.07.2022 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.  

От служебна бележка, рег. №АУ026793ВЛ/13.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Пламен Василев няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 13.03.2020 г. по абонатен №1145233 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100300783 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абоната няма задължения за вода и ел. енергия.  

С оглед на гореизложеното, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.26 – Предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ да измени 

настанителна заповед №54/05.07.2019 г. за отдаване под наем на общинско 

жилище с адрес бл. 308, вх. 6, ет. 8, ап. 127, като в заповедта бъдат вписани и 

Теодора Руменова Василева, ЕГН9111290977, и Павел Христов Христов, 

ЕГН1341151024. В останалата си част заповедта остава непроменена. 

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

предложението се приема. 

27. Заявление, вх. №АУ003686ВЛ/10.01.2020 г., от Дафинка Марчева 

Ангелова, ЕГН4002071016 – наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. 22, ет. 5, 

ап. 73, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на Малчо Дечев Ангелов, ЕГН5712311087, Петю Дечев 

Ангелов, ЕГН5701160986, Денчо Малчев Денчев, ЕГН8911218223 и Дияна Малчева 

Дечева, ЕГН9302221013. Към заявлението е приложена декларация от Дафинка 

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

която не декларира членовете на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Малчо Дечев Ангелов, 

ЕГН5712311087, 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 №АУ003686ВЛ-001ВЛ/10.01.2020 г., в 

която не декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Петю Дечев Ангелов, 

ЕГН5701160986, 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 вх. №АУ003686ВЛ-002ВЛ/10.01.2020 г. 

Петю Ангелов не декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Денчо Малчев Денчев, 

ЕГН8911218223, 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 вх. №АУ003686ВЛ-003ВЛ/10.01.2020 г., 

в която същият не декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Дияна Малчева Дечева, 

ЕГН9302221013, 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 вх. №АУ003686ВЛ-004ВЛ/10.01.2020 г. 

Дияна Дечева не декларира членове на семейството си. 

В последната настанителна заповед Дафинка Ангелова е вписана със 

синовете си Петю Ангелов, Малчо Ангелов и внуците си Денчо Денчев и Дияна 

Дечева. Заповедта е за три години и е със срок до 03.08.2019 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. 

Установено е, че наема за общинското жилище системно не се изплаща в 

срок. 

С писмо №ОСИСД20000174ВЛ/08.01.2020 г., получено на 07.02.2020 г. е 

предоставен четиринадесетдневен срок на Дафинка Ангелова да представи в 

деловодството на районната администрация, документи за актуализация на 

наемното правоотношение и доказателства за изплатени консумативни разходи за 

общинското жилище.  

Към настоящото заявление и декларация, Дафинка Ангелова е представила 

бележка за платена ел. енергия, но липсва документ, удостоверяващ изплатена 

вода към „В и К – Варна“ ООД. 

В проведен телефонен разговор с Денчо Денчев, регистриран с констативен 

протокол №27/14.01.2020 г. е даден срок до 17.01.2020 г. да се представят в 

деловодството на районната администрация бележки за платена вода.  

Дафинка Ангелова има сключен на 13.06.2018 г. споразумителен протокол с 

„В и К – Варна“ за разсрочено плащане на дължимата вода за периода м. април 

2017 г. – м. май 2018 г., със срок 15.10.2018 г. за изплащане на задълженията. 

Задълженията не са изплатени.  

От служебно направена справка на 21.01.2020 г. по абонатен №1156586, 

включваща и данни за аб. №1156587 е видно, че абонатът има задължения за 

вода към „В и К – Варна“ ООД по фактури за периода м. април 2017 г. – м. 

декември 2019 г., в размер на 778,86 лв. с включени лихви. 

От служебна бележка №АУ026868ВЛ/13.03.2020 г. е видно, че наемателят 

Дафинка Ангелова има задължение за наем за общинското жилище.  

Видно от служебно направени справки на 13.03.2020 г. по абонатен 

№1156586, включваща и информация за абонатен №1156587 към „В и К – Варна“ 

ООД и по клиентски №1100093406 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че 

абоната има задължения за вода по фактури за периода м. април 2017 г. – м. 

февруари 2020 г., в размер на 861,11 лв. и за ел. енергия по фактура от м. 

февруари 2020 г.  

Съгласно чл. 8, т. 1 и т. 9, Раздел IV от сключения между Дафинка Марчева 

Ангелова и кмета на Район „Вл. Варненчик“ договор №132/03.08.2016 г., Ангелова 

се е задължила да заплаща в срок наемната цена на общинското жилище, както и 

да заплаща лично и в срок на съответните търговски дружества всички 

консумативни разходи за ел. енергия, топлоенергия, вода, телефон и други, 

извършени от наемателя и членовете на семейството му.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.27 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Дафинка Ангелова да представи документ, удостоверяващ 

изплащането на задълженията към „В и К – Варна" ООД или споразумителен 

протокол с В и К дружеството за разсрочване на задълженията. 



При изпълнение в срок, 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, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 1 година за общинско жилище с 

адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 22, ет. 5, ап. 73 на Дафинка 

Марчева Ангелова, ЕГН4002071016, Малчо Дечев Ангелов, ЕГН5712311087, Петю 

Дечев Ангелов, ЕГН5701160986, Денчо Малчев Денчев, ЕГН8911218223 и Дияна 

Малчева Дечева, ЕГН9302221013.  

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

на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 6 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, предложение 3-то и 4-то, 

Раздел V от Договор №132/03.08.2016 г. за отдаване под наем, предлага на кмета 

на Района да бъде прекратено наемното отношение с Дафинка Марчева Ангелова, 

ЕГН4002071016, Малчо Дечев Ангелов, ЕГН5712311087, Петю Дечев Ангелов, 

ЕГН5701160986, Денчо Малчев Денчев, ЕГН8911218223 и Дияна Малчева Дечева, 

ЕГН9302221013, възникнало с настанителна заповед №132/03.08.2016 г. и 

договор №132/03.08.2016 г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес 

ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 22, ет. 5, ап. 73. 

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

предложението се приема. 

28. Заявление, вх. №АУ126505ВЛ/31.12.2019 г., от Галя Атанасова Колева, 

ЕГН7905031036 и Николай Митков Колев, ЕГН7706131048 – наематели на 

общинско жилище в бл. 405, вх. 2, ет. 6, ап. 34, с искане за преиздаване на 

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

Николаева Колева, ЕГН0043150955 и членовете на семейството й. Към 

заявлението е приложена декларация от Галя Колева и Николай Колев за семейно 

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

дъщеря.  

В деловодството на районната администрация от Красимира Николаева 

Колева, ЕГН0043150955, 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 №АУ126505ВЛ-

001ВЛ/31.12.2019 г. Красимира Колева декларира, че има едно дете.  

В последната настанителна заповед Галя Колева е вписана със съпруга си 

Николай Колев и дъщерите им – Красимира Колева и Йоана Колева. Заповедта е за 

три години и е със срок до 22.11.2019 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.  

От служебна бележка №АУ026899ВЛ/13.03.2020 г. е видно, че наемателят 

Галя Колева има задължение за наем за м. март 2020 г. за общинското жилище.  

От служебно направени справки на 13.05.2020 г. по абонатен №1772413, 

включваща и информация за абонатен №1772643 към „В и К – Варна“ ООД и по 

клиентски №1100310175 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че абоната има 

задължения за вода по фактури за периода м. януари 2020 г. – м. април 2020 г., в 

размер на 99,91 лв. и за ел. енергия по фактура от м. февруари 2020 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. 11, ал. 2 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.28 - Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Галя Колева да представи документ, удостоверяващ изплащането на 

задълженията към „В и К – Варна" ООД или споразумителен протокол с В и К 

дружеството за разсрочване на задълженията. 

При изпълнение в срок, 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, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 1 година за общинско жилище с 

адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 2, ет. 6, ап. 34 на Галя 

Атанасова Колева, ЕГН7905031036, членовете на семейството й и Красимира 

Николаева Колева, ЕГН0043150955, и членовете на семейството й.  

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

на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 6 от Закона 



за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, предложение 3-то и 4-то, 

Раздел V от Договор №170/22.11.2016 г. за отдаване под наем, предлага на кмета 

на Района да бъде прекратено наемното отношение с Галя Атанасова Колева, 

ЕГН7905031036 и членовете на семейството й, възникнало с настанителна заповед 

№170/22.11.2016 г. и договор №170/22.11.2016 г. за отдаване под наем за 

общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 2, ет. 6 ап. 34. 

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

предложението се приема. 

29. Заявление, вх. №АУ008350ВЛ/22.01.2020 г., от Наталия Асенова 

Симеонова, ЕГН7712211179 /чрез пълномощник Гинка Георгиева Тодорова, 

ЕГН6012131097/ – наемател на общинско жилище в бл. 32, вх. 2, ет. 4, ап. 58, с 

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

и вписване на Геновева Наталиева Симеонова, ЕГН9610150958 и членовете на 

семейството й. Депозирана е декларация с вх. №АУ008350ВЛ-003ВЛ/29.01.2020 г. 

от Наталия Симеонова за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС 

– Варна.  

В деловодството на районната администрация от Геновева Наталиева 

Симеонова, ЕГН9610150958, 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 №АУ008350ВЛ-

001ВЛ/22.01.2020 г., в която същата декларира, че има едно дете.  

В последната настанителна заповед Наталия Симеонова е вписана с 

Геновева Симеонова и членовете на семейството й. Заповедта е за една година със 

срок до 21.02.2020 г., поради погасяване на дълга си по изпълнителното дело 

№20188950401262 на частен съдебен изпълнител Людмил Станев, рег. №895 за 

задължения към „В и К – Варна“.  

Наемателката ежемесечно представя документи, удостоверяващи плащания 

по делото. 

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.  

От справка, направена на 12.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Наталия 

Симеонова няма задължения за наем за общинското жилище.  

От служебно направена справка на 12.03.2020 г. по клиентски 

№1100123747 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че абоната няма задължения 

за ел. енергия. 

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

следното 

РЕШЕНИЕ 2.29 – 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. 58 на Наталия Асенова Симеонова, ЕГН7712211179, Геновева 

Наталиева Симеонова, ЕГН9610150958 и членовете на семейството й, при условие 

ежемесечно Наталия Симеонова да представя документ, удостоверяващ 

погасяване на дълга по изпълнително дело №20188950401262 на частен съдебен 

изпълнител Людмил Станев, рег. №895. 

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

предложението се приема. 

30. Заявление, вх. №АУ009424ВЛ/24.01.2020 г., от Дарина Георгиева 

Янчева, ЕГН6907011211 – 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 Дарина Янчева за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, като не декларира 

членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед Дарина Янчева е вписана сама. 

Заповедта е за една година със срок до 15.02.2020 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.  

От справка, направена на 24.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Дарина Янчева 

дължи наем за м. март 2020 г. за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 25.03.2020 г. по абонатен №1500936 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100360619 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Дарина Янчева има задължения за вода в размер на 109,94 лв. по 

фактури за периода м. ноември 2019 г. – м. март 2020 г. и за ел. енергия по 

фактури за периода м. февруари 2020 г. – м. март 2020 г., в размер на 71,32 лв.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.30 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Дарина Янчева да представи документ, удостоверяващ изплащането 

на задълженията към „В и К – Варна" ООД или споразумителен протокол с В и К 

дружеството за разсрочване на задълженията. 

При изпълнение в срок, 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, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 1 година за общинско жилище с 

адрес гр.Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 24, вх. 1, ет. 11, ап. 51 на Дарина 

Георгиева Янчева, ЕГН6907011211. 

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

на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 6 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, предложение 3-то и 4-то, 

Раздел V от Договор №05/15.02.2019 г. за отдаване под наем, предлага на кмета 

на Района да бъде прекратено наемното отношение с Дарина Георгиева Янчева, 

ЕГН6907011211, възникнало с настанителна заповед №05/15.02.2019 г. и договор 

№05/15.02.2019 г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. 

Варненчик", бл. 24, вх. 1, ет. 11, ап. 51. 

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

предложението се приема. 

Председателят на Комисията предложи заседанието да бъде продължено на 

20.05.2020 г. в 09:00 ч. сутринта. Заседанието бе закрито в първия ден, 

19.05.2020 г., в 12:30 ч. 

ВТОРИ ДЕН 20.05.2020 г. от 09:00 часа до 11:30 часа 

Председателят на жилищната комисия по чл. 6 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна при Район „Вл. Варненчик" откри на 20.05.2020 г. в 9:00 ч. втория работен 

ден от първото заседание на комисията. На заседанието присъстваха всички 

членове на Комисията. Работата на Комисията продължи с преписките по втора 

точка от дневния ред. 

31. Настанителна преписка на Иван Недков Иванов, ЕГН9010041066, 

Диляна Иванова Иванова, ЕГН1552170996 – дъщеря и Милена Златкова Петрова, 

ЕГН9011263999, за общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 306, вх. 15, ет. 

1, ап. 215. 

Иван Иванов, Диляна Иванова и Милена Петрова са настанени в общинския 

имот със Заповед №10/03.02.2020 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ и Договор 

№10/03.02.2020 г. за отдаване под наем. Срокът им е до приемане на решение от 

новоназначената жилищна комисия при Район „Вл. Варненчик“ във връзка с 

жилищните нужди на наемателите. 

Във връзка с Констативен протокол от 17.01.2020г. на комисията по чл.196, 

ал.1 от Закона за устройство на територията при Община Варна, назначена със 

Заповед №4287/13.11.2018г. на Кмета на Община Варна, относно състоянието на 

сграда с идентификатор 10135.4502.272.29, с адрес: вход 3, блок 302, ж.к. „Вл. 

Варненчик“, гр. Варна, претърпяла инцидент и възникнал пожар е издадена 

Заповед №0161/20.01.2020г. на Кмета на Община Варна. С цитираната заповед 

изрично е ограничен достъпа до част от жилищата в бл.302, вх.3, които са 

освидетелствани от комисията като негодни за използване, опасни за здравето и 

живота на хората и вредни в санитарно-хигиенно отношение, поради състоянието, 

в което се намират. Иван Недков Иванов с ЕГН9010041066 и членовете на 

семейството му са обитавали едно от жилищата, до които съгласно Заповед 



№0161/20.01.2020г. на Кмета на Община Варна достъпът е ограничен. Предвид 

това, за семейството е възникнала спешна необходимост от временно настаняване 

в друго жилище. С оглед на предходното и на обстоятелството, че към момента 

съставът на жилищната комисия при Район „Вл. Варненчик” все още не е бил 

определен и вследствие на това, същата не е била назначена, на основание чл.46, 

ал.1, т.3 и т.9 от ЗМСМА е издадена Заповед №10/03.02.2020 г. на Кмета на Район 

„Вл. Варненчик“.    

Иван Недков Иванов, ЕГН9010041066, е депозирал заявление с вх. 

№ОСИСД20000430ВЛ/17.01.2020 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 Иванов, с която декларира, че 

има едно дете. С решение №1.34 от настоящият протокол Иван Иванов и Диляна 

Иванова са включени в картотека на граждани с установени жилищни нужди в 

Район „Вл. Варненчик“. Степента на жилищна нужда на гражданите е III /трета/ 

група. 

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. 

Иван Иванов живее на семейни начала с Милена Петрова и са родители на 

детето Диляна Иванова, видно приобщените удостоверения и от констативен 

протокол №37/20.01.2020 г. 

От удостоверение, рег. №119/29.01.2020 г., за промени на постоянен адрес 

се установява, че Милена Петрова има постоянен адрес на територията на Община 

Варна от 23.01.2020 г., а настоящия й адрес е в Район „Вл. Варненчик“ от 

08.07.2013 г., видно от удостоверение №111/29.01.2020 г. за настоящ адрес. 

Милена Петрова няма подадено в Район „Вл. Варненчик“ заявление за 

включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Не е 

подписала и декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ.  

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 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 имат постоянен адрес на територията на Община Варна 

повече от 5 /пет/ години без прекъсване и да подават заявление и декларация в 

районната администрация по настоящ адрес. 

С оглед на горното комисията прави заключение, че Милена Петрова не 

отговаря на условията по наредбата да бъде наемател на общинския жилищен 

имот.  

От служебна бележка, рег. №АУ028835ВЛ/24.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Иван Иванов няма задължения към общинския бюджет.  

От служебно направени справки на 24.03.2020 г. по абонатен №1731172 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100370723 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абоната има задължения за вода и ел. енергия по фактури от м. 

март 2020 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. 1 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 2.31 – Отказва Милена Златкова Петрова, ЕГН9011263999, да 

бъде включена в настанителната заповед на Иван Недков Иванов. 

Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 

години за общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 306, вх. 15, ет. 1, ап. 215 

на Иван Недков Иванов, ЕГН9010041066, Диляна Иванова Иванова, 

ЕГН1552170996 – дъщеря. 

Във връзка с това Иван Недков Иванов, ЕГН9010041066 и членовете на 

семейството му да бъдат извадени от картотеката на граждани с установена 

жилищна нужда. 

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

предложението се приема. 

32. Заявление, вх. №АУ012216ВЛ/31.01.2020 г., от Станка Колева Гочева, 

ЕГН6905027939 – 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 и отмяна на заповедта за изземване. Към заявлението е приложена 

декларация от Станка Гочева за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна, с която декларира едно дете.  

В последната настанителна заповед Станка Гочева е вписана с Мария 

Добрева – дъщеря. Заповедта е за една година със срок до 21.02.2020 г., поради 

наличие на неприключил съдебен спор между Станка Колева Гочева и „В и К – 

Варна“ ООД. 

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.  

Към свое уведомление, вх. №АУ012216ВЛ-002ВЛ/11.02.2020 г., Станка 

Гочева е приложила споразумение по чл. 40, ал. 2 от ОУ във връзка с чл. 365 

Закона за задълженията и договорите, сключено с „В и К – Варна“ ООД на 

22.11.2019 г. за разсрочване на задълженията към дружеството. Погасителният 

план по споразумението е Станка Гочева да заплаща ежемесечно, до 30-то число 

на месеца, сума в размер на 50,00 лв., както и всяко ново текущо задължение за 

месеца.   

От справка, направена на 24.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Станка Гочева 

дължи наем за м. февруари 2020 г. и м. март 2020 г. за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 25.03.2020 г. по абонатен №1165734 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100295990 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Станка Гочева има задължения за вода в размер на 1 296,14 лв. 

по фактури за периода м. юли 2017 г. – м. март 2020 г. и за ел. енергия по 

фактура за м. февруари 2020 г.  

Към заявлението си Станка Гочева не е представила бележка от управителя 

на етажната собственост вх.2 на бл. 203 за липса на задълженията към касата на 

входа. 

Съгласно чл. 8, т. 1 и т. 9, Раздел IV от сключения между Станка Колева 

Гочева и кмета на Район „Вл. Варненчик“ договор №11/21.02.2019 г., Гочева се е 

задължила да заплаща в срок наемната цена на общинското жилище, както и да 

заплаща лично и в срок на съответните търговски дружества всички консумативни 

разходи за ел. енергия, топлоенергия, вода, телефон и други, извършени от 

наемателя и членовете на семейството му.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.32 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Станка Гочева да представи документ, удостоверяващ изплащането 

на задълженията към етажната собственост вх.2 на бл. 203, както и документ, 

удостоверяващ изплащането на задълженията към „В и К – Варна" ООД до 

момента, съгласно сключения споразумителен протокол. 

При изпълнение в срок, 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, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 1 година за общинско жилище с 

адрес гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 203, вх. 2, ет. 7, ап. 63 на Станка Колева 

Гочева, ЕГН6905027939 и членовете на семейството й.  

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

на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 6 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, предложение 3-то, Раздел V 

от Договор №11/21.02.2019 г. за отдаване под наем, предлага на кмета на Района 

да бъде прекратено наемното отношение със Станка Колева Гочева, 

ЕГН6905027939 и членовете на семейството й, възникнало с настанителна заповед 

№11/21.02.2019 г. и договор №11/21.02.2019 г. за отдаване под наем за 

общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 203, вх. 2, ет. 7, ап. 63. 

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

предложението се приема. 

33. Заявление, вх. №АУ014397ВЛ/07.02.2020 г., от Светлана Райнова 

Рачева, ЕГН8211261116 – наемател на общинско жилище в бл. 401, вх. 10, ет. 6, 

ап. 181, с искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за 

отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация от Светлана Рачева 



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

декларира две деца. 

В районната администрация е депозирано уведомление, вх. 

№ОСИСД20000426ВЛ/17.01.2020 г., от Светлана Рачева за промяна в семейно 

положение и е приложено Решение №6023/31.12.2019 г. на Районен съд – Варна 

за прекратяване с развод на гражданския брак между Александър Иванов 

Атанасов, ЕГН8004138287 и Светлана Райнова Атанасова, ЕГН8211261116. 

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 Светлана Атанасова е вписана с 

Александър Атанасов – съпруг и двете им деца. Заповедта е за три години и е със 

срок до 14.02.2020 г. 

С Решение №6023/31.12.2019 г. на Районен съд – Варна правото на 

ползване на жилището е предоставено на Светлана Атанасова, ЕГН8211261116. 

Постановено е след прекратяване на брака Светлана Атанасова да носи 

предбрачното си фамилно име Рачева. 

От служебна бележка, рег. №АУ028909ВЛ/25.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Светлана Рачева няма задължения към общинския бюджет.  

От служебно направени справки на 25.03.2020 г. по абонатен №1775307 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100338885 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абоната има задължения за вода по фактура за м. февруари 2020 

г. и за ел. енергия по фактура за м. март 2020 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. 1 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 2.33 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

бл.401, вх.10, ет.6, ап.181 на Светлана Райнова Рачева, ЕГН8211261116 и 

членовете на семейството й: Симона Александрова Атанасова, ЕГН0442250975 и 

Радослав Александров Атанасов, ЕГН0942101244.  

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

предложението се приема. 

34. Заявление, вх. №АУ014583ВЛ/07.02.2020 г., от Шейнур Садъков 

Хюсеинов, ЕГН5907051064 – наемател на общинско жилище в бл. 405, ет. 3, ет. 1, 

ап. 41, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на Садък Шейнуров Садъков, ЕГН8206011004.  

Към заявлението е приложена декларация от Шейнур Хюсеинов 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 Садък Шейнуров Садъков, 

ЕГН8206011004, 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 №АУ014583ВЛ-001ВЛ/07.02.2020 г. 

Садък Садъков 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 Шейнур Хюсеинов е вписан сам. 

Заповедта е със срок до пренастаняване, но не повече от три години, а именно до 

16.03.2020 г. Синът – Садък Садъков не е бил включен в последната настанителна 

заповед, но е картотекиран трета група по заявление, вх. 

№ОСИСД19002657ВЛ/30.04.2019 г.  

От служебна бележка, рег. №АУ028914ВЛ/25.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Шейнур Хюсеинов няма задължения към общинския бюджет.  

От справки изготвени на 25.03.2020 г. по абонатен №1275065 към „В и К – 

Варна“ ООД и по клиентски №1100308619 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че 

абоната има задължения за вода по фактура за м. март 2020 г., но няма 

задължения за ел. енергия.  



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 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.34 – Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

405, ет. 3, ет. 1, ап. 41 на Шейнур Садъков Хюсеинов, ЕГН5907051064 и Садък 

Шейнуров Садъков, ЕГН8206011004. 

Във връзка с това Садък Шейнуров Садъков, ЕГН8206011004, да бъде 

изваден от картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

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

предложението се приема. 

35. Заявление, вх. №АУ014587ВЛ/07.02.2020 г., от Албена Сандева Томова, 

ЕГН7205051090, включена в настанителна заповед с титуляр Йорданка Йорданова 

Георгиева, ЕГН4602171151, наематели на общинско жилище в ж.к. “Вл. 

Варненчик“, бл. 24, ет. 14, ап. 67. Госпожа Томова заявява, че желае да бъде 

преиздадена настанителната заповед на нея и членовете на семейството й, тъй 

като титулярят Йорданка Йорданова Георгиева е починал. Към заявлението е 

приложена декларация от Албена Томова за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларира едно дете: Димитър Ангелов 

Атанасов, ЕГН0846070940. 

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. При проверка на документите се 

установи, че Албена Томова и членовете на семейството й отговарят на критериите 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъдат настанени в същото жилище. 

Общинския жилищен имот е едностайно и не надвишава жилищните им нужди, 

определени в чл. 10, ал. 1 от Наредбата. 

Последната настанителна заповед №184/12.12.2019 г. е със срок 3 години и 

изтича на 12.12.2022 г. Албена Томова и синът й Димитър Атанасов са били 

вписани в заповедта. 

От справка, направена на 26.03.2020 г. по регистър на задължените 

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

общинското жилище е платен до м. юли 2020 г. включително. 

От служебно направени справки на 16.03.2020 г. по абонатен №1508992 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100168243 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че за общинското жилище няма задължения за вода и за ел. енергия.  

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. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.35 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

заповед №184/12.12.2019 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№184/12.12.2019 г. за наем с Йорданка Йорданова Георгиева, ЕГН4602171151 и 

членовете на домакинството й.  

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. 24, ет. 14, ап. 67 на Албена Сандева Томова, 

ЕГН7205051090 и членовете на семейството й: Димитър Ангелов Атанасов, 

ЕГН0846070940 – син. 

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

предложението се приема. 

36. Уведомление, вх. №АУ015764ВЛ/11.02.2020 г., от Мариана Стоянова 

Николаева, ЕГН8806130999, включена в настанителна заповед с титуляр Стоян 

Златков Златев, ЕГН8606151084, наематели на общинско жилище в ж.к. “Вл. 

Варненчик“, бл. 223, вх. 1, ет. 9, ап. 33. Госпожа Николаева заявява, че поради 



промяна в семейно положение желае да бъде преиздадена настанителната заповед 

на нея и членовете на семейството й. Към уведомлението е приложено Решение 

№5864/19.12.2019 г. на Районен съд – Варна за развод между Стоян Златков 

Златев, ЕГН8606151084 и Мариана Стоянова Златева, ЕГН8806130999, и 

декларация от Мариана Николаева за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларира две деца, а именно: Михаела 

Стоянова Златева, ЕГН1142170994 и Симеон Стоянов Златев, ЕГН1745140969. 

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. 

Последната настанителна заповед №137/04.09.2019 г. е със срок 3 години и 

изтича на 04.09.2022 г. Мариана Златева и децата са били вписани в заповедта. 

С Решение №5864/19.12.2019 г. на Районен съд – Варна правото на 

ползване на жилището е предоставено на Мариана Стоянова Златева, 

ЕГН8806130999. Постановено е след прекратяване на брака Мариана Златева да 

носи предбрачното си фамилно име Николаева. 

От справка, направена на 26.03.2020 г. по регистър на задължените 

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

жилище няма задължения за наем. 

Видно от служебно направени справки на 14.05.2020 г. по абонатен 

№1506709 към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100360463 към „Енерго Про 

Варна“ ЕАД е видно, че има задължение за вода по фактура за м. април 2020 г., но 

няма задължение за ел. енергия.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следните 

РЕШЕНИЕ 2.36 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

заповед №137/04.09.2019 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№137/04.09.2019 г. за наем със Стоян Златков Златев, ЕГН8606151084 и 

членовете на семейството му.  

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 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. 223, вх. 1, ет. 9, ап. 33 на Мариана Стоянова Николаева, 

ЕГН8806130999 и членовете на семейството й: Михаела Стоянова Златева, 

ЕГН1142170994 – дъщеря и Симеон Стоянов Златев, ЕГН1745140969 – син. 

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

предложението се приема. 

37. Заявление, вх. №АУ072648ВЛ/25.07.2019 г., от Нина Петрова Кочева, 

ЕГН6006093059 – наемател на общинско жилище в бл. 307, вх. 2, ет. 4, ап. 33, с 

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

и вписване на Иван Кръстев Иванов, ЕГН8309183021. Към заявлението е 

приложена декларация от Нина Кочева за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

Преписката е разгледана на заседание на жилищната комисия. С писмо, 

изх. №АУ072648ВЛ-003ВЛ/30.09.2019 г., съгласно решение №2.24/04/10.09.2019 

г. на комисията е даден едномесечен срок на Нина Кочева да представи 

доказателства за прекратяване на съсобствеността на сина си Иван Кръстев 

Иванов, при условие, че лицето не получава реален дял. Срокът не е спазен от 

Нина Кочева. 

 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.  

От справка, направена на 10.12.2019 г. по лице към Служба по вписванията 

– Ловеч е установено, че по партидата на Нина Петрова Кочева, ЕГН6006093059, 

има вписвания, отбелязвания и заличавания, както следва: 

а) На 08.11.2019 г. е вписана като страна – длъжник, по акт – Налагане на 

възбрана в/у недвижим имот или вещно право /ГПК,НПК/ относно имот в гр. 

Ловеч. Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Ловеч е втора категория 

населено място. 



С писмо, изх. №АУ072648ВЛ-005ВЛ/31.12.2019 г., на Кметът на Район „Вл. 

Варненчик“ е определил едномесечен срок на Нина Кочева да представи 

доказателства за прекратяване на съсобствеността си, при условие, че не 

получава реален дял. Писмото е получено от Нина Кочева на 04.01.2020 г., видно 

от известие за доставяне. Срокът не е спазен от лицето. 

Към преписката са приобщени актуални удостоверения за семейно 

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

по вписванията и Дирекция МД – Община Варна. 

От справка, направена на 04.02.2020 г. по лице към Служба по вписванията 

– Ловеч е установено, че по партидата на Нина Петрова Кочева, ЕГН6006093059, 

има вписвания, отбелязвания и заличавания, както следва: 

а) На 08.11.2019 г. е вписана като страна – длъжник, по акт – Налагане на 

възбрана в/у недвижим имот или вещно право /ГПК,НПК/ относно имот в гр. 

Ловеч. Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Ловеч е втора категория 

населено място. 

От справка с изх. №R00073405/04.02.2020 г. за декларирани данни от 

Дирекция МД – Община Варна е установено, че Иван Кръстев Иванов, 

ЕГН8309183021, е собственик на част от жилище в гр. Варна, ж. к. „Младост“, бл. 

124, както и на части от земя, жилище и второстепенни постройки в гр. Варна, м. 

„Зеленика“. 

От служебна бележка, рег. №АУ029388ВЛ/26.03.2020 г., е видно, че 

наемателят Нина Кочева няма задължения към общинския бюджет.  

От служебно направени справки на 14.05.2020 г. по абонатен №1274289 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100099077 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Нина Кочева има задължения за вода, в размер на 22,32 лв. по 

фактури за периода м. януари 2020 г. – м. април 2020 г. и няма задължение за ел. 

енергия.  

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 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, незастроени поземлени имоти, 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. 

С оглед на горното комисията прави заключение, че Нина Кочева и Иван 

Иванов не отговарят на условията по наредбата да бъдат наематели на общинския 

жилищен имот. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.37 – Отменя решение №2.24/04/10.09.2019 г. на жилищната 

комисия. 

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

връзка с чл. 46, ал. 1, т. 6, т. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, 

б.“а“, б.“з“, Раздел V от Договор №127/03.08.2016 г. за отдаване под наем, 

предлага на кмета на Района да бъде прекратено наемното отношение с Нина 

Петрова Кочева, ЕГН6006093059 и Иван Кръстев Иванов, ЕГН8309183021, 

възникнало с настанителна заповед №127/03.08.2016 г. и договор 

№127/03.08.2016 г. за наем за общински жилищен имот на адрес: гр. Варна, ж. к. 

„Вл. Варненчик“, бл. 307, вх. 2, ет. 4, ап. 33. 

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

предложението се приема. 

38. Заявление, вх. №АУ125990ВЛ/27.12.2019 г., от Юлия Златева 

Симеонова, ЕГН7705151190 – 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 Александър Цветославов Любомиров, 

ЕГН0046061044. Към заявлението е приложена декларация от Юлия Симеонова за 

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

декларира членове на семейството. Приложени са документи, удостоверяващи 

изплатени на 27.12.2019 г. задължения в размер 300,00 лв. за вода към „В и К – 

Варна“ ООД по фактури за периода м. ноември 2016 г. – м. август 2018 г. В 



искането си Юлия Симеонова е декларирала, че бележка от касиера на етажната 

собственост вх. 2, бл. 215 и документ, удостоверяващ изплатена ел. енергия ще 

представи в срок до 03.01.2020 г.  

В деловодството на районната администрация от Александър Цветославов 

Любомиров, ЕГН0046061044, 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 №АУ125990ВЛ-

001ВЛ/27.12.2019 г., с която не декларира членове на семейството.  

В последната настанителна заповед Юлия Симеонова е вписана с 

Александър Любомиров – син. Заповедта е за три години и е със срок до 

19.12.2019 г.  

В настанителната преписка е констатирано, че за 2017 г. и за 2018 г. няма 

представени 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, с което наемателката не е спазила 

задължението си съгласно чл. 8, т. 11, Раздел IV от сключения договор за наем. 

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.  

От справка, направена на 26.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Юлия 

Симеонова дължи наем за общинското жилище за периода м. януари 2020 г. – м. 

март 2020 г. 

От служебно направени справки на 13.05.2020 г. по абонатен №1000832, 

съдържаща информация и за абонатен №1710901 към „В и К – Варна“ ООД и по 

клиентски №1100109390 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че има задължение 

ВиК дружеството по фактура от 25.06.2019 г., в размер на 22,53 лв. за присъдени 

съдебни разноски съгласно изпълнителен лист, както и задължение за ел. енергия 

по фактури за периода м. април 2020 г. – м. май 2020 г., в размер на 24,72 лв.  

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 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.38 – Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

бл. 215, вх. 2, ет. 1, ап. 37 на Юлия Златева Симеонова, ЕГН7705151190 и 

Александър Цветославов Любомиров, ЕГН0046061044.  

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

предложението се приема. 

39. Заявление, вх. №АУ016811ВЛ/14.02.2020 г., от Кристияна Любчева 

Митева, ЕГН9002139075 – наемател на общинско жилище в бл. 8, вх. 6, ет. 4, ап. 

23 с искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за отдаване под 

наем. Към заявлението е приложена декларация от Кристияна Митева за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, като не декларира 

членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед Кристияна Митева е вписана сама. 

Заповедта е за три години със срок до 06.03.2020 г.  

В настанителната преписка е констатирано, че за 2018 г. и за 2019 г. няма 

представени 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, с което наемателката не е спазила 

задължението си съгласно чл. 8, т. 11, Раздел IV от сключения договор за наем. 

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.  

От удостоверение №187/17.02.2020 г. за настоящ адрес се установява, че 

Кристияна Митева е с настоящ адрес Германия от 03.10.2019 г. Това е в 

противоречие с изискването на чл. 4, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, съгласно, която 

кандидатите за настаняване под наем трябва да подават заявление и декларация в 

районната администрация по настоящ адрес. 



От справка, направена на 26.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Кристияна 

Митева дължи наем за общинското жилище за м. март 2020 г. 

Видно от служебно направени справки на 13.03.2020 г. по абонатен 

№1507679 към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100292292 към „Енерго Про 

Варна“ ЕАД е видно, че няма задължение за вода, но има задължение за ел. 

енергия по фактури за периода м. октомври 2019 г. – м. ноември 2019 г.  

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението 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. 6, т. 7, т. 9 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, б.“з“, б.“й“, Раздел V от 

Договор №17/06.03.2017 г. за отдаване под наем, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.39 – Предлага на кмета на Района да бъде прекратено 

наемното правоотношение с Кристияна Любчева Митева, ЕГН9002139075, 

възникнали с настанителна заповед №17/06.03.2017 г. и договор №17/06.03.2017 

г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 

8, вх. 6, ет. 4, ап. 23. 

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

предложението се приема. 

40. Заявление, вх. №АУ017274ВЛ/17.02.2020 г., от Атанас Христов 

Атанасов, ЕГН7901021066 – наемател на общинско жилище в бл. 34, ет. 2, ет. 2, 

ап. 38, с искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за 

отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация от Атанас Атанасов 

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

декларира две деца под 18 год. – Християн Христов и Добромир Христов. 

В деловодството на районната администрация от Димитър Христов Атанасов, 

ЕГН8104151045, е депозирано уведомление с вх. №АУ017274ВЛ-001ВЛ/17.02.2020 

г. за отказ от вписване като сънаемател в настанителната заповед на Атанас 

Атанасов. 

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 Атанас Атанасов е вписан с децата си – 

Християн Христов и Добромир Христов и с брат си – Димитър Атанасов. Заповедта 

е за три години и е със срок до 06.03.2020 г.  

От справка, направена на 27.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Атанас 

Атанасов няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 13.03.2020 г. по абонатен №1010369 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100276441 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че няма задължение за вода, но има задължение за ел. енергия по 

фактура за м. февруари 2020 г.  

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

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

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.40 – Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

34, ет. 2, ет. 2, ап. 38 на Атанас Христов Атанасов, ЕГН7901021066 и членовете на 

семейството му: Християн Атанасов Христов, ЕГН0345241042 и Добромир Атанасов 

Христов, ЕГН0452241040. 

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

предложението се приема. 

41. Заявление, вх. №АУ015650ВЛ/11.02.2020 г., от Радка Горанова Янева, 

ЕГН4704011177 – наемател на общинско жилище в бл. 227, вх. 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, като не декларира 

членове на семейството си.  



В последната настанителна заповед Радка Янева е вписана сама. Заповедта 

е със срок до пренастаняване, но не повече от една година, а именно до 

14.12.2019 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.  

По направена справка на 05.03.2020 г. по абонатен №1342652 към  „В и К – 

Варна“ ООД е установено, че Радка Янева има задължения за вода в размер на 

181,76 лв. с включени лихви по фактури за периода м. март 2019 г. – м. февруари 

2020 г. 

От служебна бележка с изх. №АУ023970ВЛ/05.03.2020 г. е видно, че Радка 

Янева няма задължения към Община Варна.  

От справка, направена на 27.03.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Радка Янева 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 13.03.2020 г. по абонатен №1342652 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100061691 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че Радка Янева има задължения за вода в размер на 106,81 лв. с 

включени лихви по фактури за периода м. юли 2019 г. – м. февруари 2020 г., но 

няма задължение за ел. енергия.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.41 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Радка Янева да представи документ, удостоверяващ изплащането на 

задълженията към „В и К – Варна" ООД или споразумителен протокол с В и К 

дружеството за разсрочване на задълженията. 

При изпълнение в срок, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, 

ал. 1, чл. 10, ал. 4 и чл. 13, ал. 3 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 1 /една/ година за общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 227, 

вх. 1, ет. 1, ап. 3 на Радка Горанова Янева, ЕГН4704011177.  

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

на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 6 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, предложение 3-то, Раздел V 

от Договор №170/14.12.2018 г. за отдаване под наем, предлага на Кмета на 

Района да бъде прекратено наемното правоотношение на Радка Горанова Янева, 

ЕГН4704011177, възникнало с настанителна заповед №170/14.12.2018 г. и 

договор №170/14.12.2018 г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес в 

гр. Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл.227, вх.1, ет.1, ап.3.  

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

предложението се приема. 

42. Заявление, вх. №АУ023899ВЛ/05.03.2020 г., от Мартина Руменова 

Куртева, ЕГН9103130991 – наемател на общинско жилище в бл. 305, ет. 5, ет. 4, 

ап. 80, с искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за 

отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация от Мартина Куртева 

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

декларира две деца под 18 год.  

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 Мартина Куртева е вписана с едно дете 

– Ивайло Куртев. Заповедта е за три години и е със срок до 25.04.2020 г.  

От служебна бележка, рег. №АУ032779ВЛ/14.04.2020 г., е видно, че 

наемателят Мартина Куртева има задължения към общинския бюджет за наем в 

размер на 5,66 лв.  

От служебно направени справки на 14.04.2020 г. по абонатен №1778133 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100340863 към „Енерго Про Варна“ 

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

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

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



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

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.42 – Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

305, ет. 5, ет. 4, ап. 80 на Мартина Руменова Куртева, ЕГН9103130991 и членовете 

на семейството й: Ивайло Мартинов Куртев, ЕГН1143221083 и Румина Каменова 

Велева, ЕГН1844301039. 

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

предложението се приема. 

2.43 Искане, вх. №ОСИСД20001377ВЛ/20.03.2020 г., ведно със заявление, 

вх. №АУ028110ВЛ/20.03.2020 г., от Павлин Николов Янков, ЕГН7407031084 – 

наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. 3, ет. 8, ап. 62. 

Със свое искане, вх. №ОСИСД20001377ВЛ/20.03.2020 г., Павлин Янков 

желае да бъдат отменени заповеди с №№305/27.11.2019 г. и 030/28.01.2020 г., 

като посочва влошеното си здравословно състояние като причина за натрупаните 

задължения за наем и вода.  

Заявление, вх. №АУ028110ВЛ/20.03.2020 г., е за преиздаване на 

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

Николов Янков, ЕГН7104251084. Към заявлението е приложена декларация от 

Павлин Янков 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 Янко Николов Янков, 

ЕГН7104251084, 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 №АУ028110ВЛ-001ВЛ/20.03.2020 г., в 

която същият не декларира членове на семейството.  

В последната настанителна заповед Павлин Янков е вписан с Янко Янков – 

брат. Заповедта е за три години и е със срок до 08.07.2019 г.  

Във връзка с решение №4.2/04/2019 г. на жилищната комисия е издадена 

Заповед №305/27.11.2019 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ за прекратяване 

на наемното правоотношение на наемателите. Заповедта е влязла в законна сила 

и в последствие е издадена Заповед №030/28.01.2020 г. на Кмета на Район „Вл. 

Варненчик“ за изземване на общинския жилищен имот. С оглед подаденото 

искане, вх. №ОСИСД20001377ВЛ/20.03.2020 г. и предвид влошеното 

здравословно състояние на наемателя е издадена Заповед №076/23.03.2020 г. на 

Кмета на Район „Вл. Варненчик“ за отлагане на принудителното изземване на 

общинския жилищен имот. Павлин Янков е информиран в телефонен разговор 

/регистриран с констативен протокол №119/23.03.2020 г./ за Заповед 

№076/23.03.2020 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“.  

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.  

От служебна бележка, рег. №АУ032800ВЛ/14.04.2020 г., е видно, че 

наемателят Павлин Янков няма задължения към общинския бюджет.  

От служебно направени справки на 14.04.2020 г. по абонатен №1275093 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100333206 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абонатът има задължения за вода по фактури за периода м. август 

2019 г. – м. март 2020 г., в размер на 216,08 лв. с включени лихви и задължения 

за ел. енергия, в размер на 40,46 лв.  

След като разгледа преписката на Павлин Янков и Янко Янков и прецени 

фактите и обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.43 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Павлин Янков да представи документи, удостоверяващи 

изплащането на задълженията към „Енерго Про Варна“ ЕАД, „В и К – Варна" ООД 

или споразумителен протокол с В и К дружеството за разсрочване на 

задълженията. 

При изпълнение на дадените указания, предлага на Кмета на Района да 

отмени заповеди с №№305/27.11.2019 г., 030/28.01.2020 г. и 076/23.03.2020 г. и 

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, да издаде заповед за настаняване със срок 1 

година за общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 3, ет. 8, ап. 62 



на Павлин Николов Янков, ЕГН7407031084 и Янко Николов Янков, 

ЕГН7104251084. 

При неспазване на предоставения срок от Павлин Янков, предлага на кмета 

на Района да бъде продължена процедурата по Заповед №076/23.03.2020 г. 

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

предложението се приема. 

44. Заявление, вх. №АУ031653ВЛ/08.04.2020 г., от Рачо Иванов Дачев, 

ЕГН5807141164 и Виолета Иванова Дачева, ЕГН5904290996 – наематели на 

общинско жилище в бл. 227, вх. 2, ет. 7, ап. 61, с искане за преиздаване на 

настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на Иван Рачев 

Дачев, ЕГН8011100984, Красимир Рачев Дачев, ЕГН8204061080 и Пламен Рачев 

Дачев, ЕГН8601161048. Към заявлението е приложена декларация от Рачо Дачев и 

Виолета Дачева за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна.  

В деловодството на районната администрация от Красимир Рачев Дачев, 

ЕГН8204061080, 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 №АУ031653ВЛ-001ВЛ/08.04.2020 г., в 

която не декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Пламен Рачев Дачев, 

ЕГН8601161048, 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 №АУ031653ВЛ-002ВЛ/08.04.2020 г. 

Пламен Дачев не декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Иван Рачев Дачев, 

ЕГН8011100984 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 №АУ031653ВЛ-003ВЛ/09.04.2020 г., с 

която същият не декларира членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед Рачо Дачев е вписан със съпругата си 

Виолета Дачева и пълнолетните им деца – Красимир Дачев, Галина Дачева и 

Пламен Дачев. Заповедта е за три години и е със срок до 04.05.2020 г. Синът – 

Иван Дачев не е бил включен в последната настанителна заповед, няма подадено 

заявление за картотекиране. 

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.  

От удостоверение, рег. №325/23.04.2020 г., за настоящ адрес е видно, че 

Иван Дачев има настоящ адрес в гр. Суворово от 18.11.2016 г. Това е в 

противоречие с изискването на чл. 4, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, съгласно, която 

кандидатите и членовете на техните семейства трябва да подават заявление и 

декларация в районната администрация по настоящ адрес. 

В деловодството на районната администрация няма депозирани от Галина 

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

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

на ОбС – Варна. 

От справка, направена на 23.04.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Рачо Дачев 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

Видно от служебно направени справки на 23.04.2020 г. по абонатен 

№1274562 към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100094672 към „Енерго Про 

Варна“ ЕАД е видно, че абоната няма задължения за вода, но има за ел. енергия 

по фактура от 13.04.2020 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. 11, ал. 2 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.44 – Отказва Иван Рачев Дачев, ЕГН8011100984, да бъде 

включен в настанителната заповед на Рачо Иванов Дачев.  

Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 

години за общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 227, вх. 2, ет. 7, ап. 61 



на Рачо Иванов Дачев, ЕГН5807141164, Виолета Иванова Дачева, ЕГН5904290996 

– съпруга, Красимир Рачев Дачев, ЕГН8204061080 и Пламен Рачев Дачев, 

ЕГН8601161048.  

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

предложението се приема. 

45. Заявление, вх. №АУ033715ВЛ/21.04.2020 г., от Веселинка Петкова 

Йорданова, ЕГН6809300971 и Диан Николов Йорданов, ЕГН6808100942 – 

наематели на общинско жилище в бл. 204, вх. 4, ет. 1, ап. 99, с искане за 

преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване под наем и 

вписване на Калина Дианова Николова, ЕГН9610140991, Ирена Дианова 

Белберова, ЕГН9203261059 и членовете на семейството й. Към заявлението е 

приложена декларация от Веселинка Йорданова и Диан Йорданов за семейно 

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

В деловодството на районната администрация от Калина Дианова Николова, 

ЕГН9610140991, 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 №АУ033715ВЛ-001ВЛ/21.04.2020 г. 

Калина Николова не декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Ирена Дианова Белберова, 

ЕГН9203261059 и Мартин Пламенов Белберов, ЕГН8811281069 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 №АУ033715ВЛ-002ВЛ/21.04.2020 г., в която декларират, че са 

семейство с едно дете.  

В последната настанителна заповед Веселинка Йорданова е вписана със 

съпруга си Диан Йорданов и пълнолетните им дъщери – Ирена Николова и Калина 

Николова. Заповедта е за три години и е със срок до 18.05.2020 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.  

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

партидата на Диан Николов Йорданов, ЕГН6808100942, има вписвания, 

отбелязвания и заличавания, а именно:  

а) На 02.06.2017 г. е вписан като страна – длъжник, идеални части 1/6, по 

акт – Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право относно 

съсобствен имот в гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 305, вх.3, ет.1, ап.46. 

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00077480/23.04.2020 г. 

от дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Диан Николов 

Йорданов, ЕГН6808100942, има декларирани 1/6 идеални части от жилище, 

находящо се в гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“. 

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, 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 Република България. 

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Варна е първа категория 

населено място. 

С Диан Йорданов е проведен телефонен разговор, регистриран с 

констативен протокол №144/23.04.2020 г., с който му е указано, че следва да 

представи в деловодството на районната администрация документ, удостоверяващ 

прекратяване на съсобственост по отношение на имот в гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик“, както и документ, удостоверяващ липса на задължение към касата на 

етажната собственост вх. 4 от бл. 204. 

От удостоверение, рег. №320/23.04.2020 г., за промени на постоянен адрес 

и удостоверение, рег. №332/23.04.2020 г., за настоящ адрес е видно, че Мартин 

Пламенов Белберов има постоянен и настоящ адрес в с. Медовец, общ. Дългопол. 



Във връзка с горното цялото му семейство не отговаря на условията за 

настаняване в общинския жилищен имот. 

Това е в противоречие с изискването на чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ, съгласно, които кандидатите за настаняване и членовете на 

техните семейства трябва да имат постоянен адрес на територията на Община 

Варна повече от 5 /пет/ години без прекъсване и да подават заявление и 

декларация в районната администрация по настоящ адрес. 

От справка, направена на 23.04.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Веселинка 

Йорданова няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 23.04.2020 г. по абонатен №1002927, 

включваща и информация за аб. №№1777751, 1777750, 1002928 към „В и К – 

Варна“ ООД и по клиентски №1100364166 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че 

абоната има задължения за вода в размер на 1 772,03 лв. по фактури за периода 

м. ноември 2018 г. – м. април 2020 г. и за ел. енергия по фактура от 21.04.2020 г. 

Веселинка Йорданова има сключено на 21.02.2020 г. с „В и К – Варна“ ООД 

споразумение по чл. 40, ал. 2 от ОУ във връзка с чл.365 Закона за задълженията и 

договорите за разсрочване на задълженията към дружеството в срок до 30.03.2021 

г. 

Предвид установеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите 

и обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.45 – Отлага за разглеждане заявлението на г-жа Веселинка 

Йорданова, като определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Веселинка Йорданова да представи доказателства за прекратяване 

на съсобствеността на съпруга й Диан Йорданов, при условие, че лицето не 

получава реален дял.  

До представяне на исканите документи и вземане на окончателно решение 

от комисията, Веселинка Йорданова да заплаща обезщетение в размер на 

наемната цена за ползвания от нея и домакинството й общински жилищен имот. 

Отказва Ирена Дианова Белберова, ЕГН9203261059, Мартин Пламенов 

Белберов, ЕГН8811281069 и Деница Мартинова Пламенова, ЕГН1845111095 да 

бъдат включени в настанителната заповед на Веселинка Петкова Йорданова.  

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

предложението се приема. 

46. Заявление, вх. №АУ034482ВЛ/23.04.2020 г., от Павлина Александрова 

Василева, ЕГН7404281095 – 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 Александра Маринова Николова, 

ЕГН9501240952, и членовете на семейството й. Към заявлението е приложена 

декларация от Павлина Василева за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларира непълнолетна дъщеря – 

Памела Павлинова Александрова. Павлина Василева заявява, че в срок до един 

месец след изтичане на извънредното положение дъщеря й Александра Николова 

ще представи 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. 

В последната настанителна заповед Павлина Василева е вписана с дъщеря 

си Памела Александрова, Александра Николова и членовете на семейството й.  

Заповедта е за три години и е със срок до 28.04.2020 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.  

Видно от справка, направена на 24.04.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Павлина 

Василева няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 24.04.2020 г. по абонатен №1724862, 

включваща и информация за аб. №1724863 към „В и К – Варна“ ООД и по 

клиентски №1100253514 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че абоната има 

задължения за вода в размер на 272,31 лв. по фактури за периода м. юни 2019 г. 

– м. април 2020 г. и за ел. енергия по фактура от 13.04.2020 г. 



Павлина Василева има сключен на 15.04.2020 г. с „В и К – Варна“ ООД 

споразумителен протокол спогодба за разсрочено плащане на задълженията към 

дружеството в срок до 15.07.2020 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 във връзка с чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ 2.46 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Александра Маринова Николова, ЕГН9501240952, да представи 

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. 

При спазване на срока, предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

404, вх. 11, ет. 8, ап. 150 на Павлина Александрова Василева, ЕГН7404281095, 

Памела Павлинова Александрова, ЕГН0248061035 – дъщеря, Александра Маринова 

Николова, ЕГН9501240952 и членовете на семейството й: Паулина Александрова 

Маринова, ЕГН1247090977 и Маринос Александров Маринов, ЕГН1446101101.  

При неспазване на срока, предлага на Кмета на Района да издаде заповед 

за настаняване със срок до пренастаняване но не повече от 1 година за общинско 

жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 11, ет. 8, ап. 150 на Павлина 

Александрова Василева, ЕГН7404281095 и Памела Павлинова Александрова, 

ЕГН0248061035 – дъщеря.  

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

предложението се приема. 

47. Заявление, вх. №АУ035723ВЛ/28.04.2020 г., от Атанаска Петрова 

Атанасова, ЕГН6212241070 – наемател на общинско жилище в бл. 223, вх. 2, ет. 3, 

ап. 45, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на Петър Евгениев Игнатов, ЕГН8208010964, Димитър 

Йорданов Йорданов, ЕГН9411280943 и Дани Йорданов Йорданов, ЕГН9702050949. 

Към заявлението е приложена декларация от Атанаска Атанасова за семейно 

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

В деловодството на районната администрация от Петър Евгениев Игнатов, 

ЕГН8208010964, 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 №АУ035723ВЛ-001ВЛ/28.04.2020 г. 

Петър Игнатов не декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Димитър Йорданов 

Йорданов, ЕГН9411280943, 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 №АУ035723ВЛ-

002ВЛ/28.04.2020 г., с която не декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Дани Йорданов Йорданов, 

ЕГН9702050949, 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 №АУ035723ВЛ-003ВЛ/28.04.2020 г. Дани 

Йорданов не декларира членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед Атанаска Атанасова е вписана с 

пълнолетните си деца – Александра Йорданова, Димитър Йорданов и Дани 

Йорданов. Заповедта е за три години и е със срок до 04.05.2020 г. Синът – Петър 

Игнатов не е бил включен в последната настанителна заповед, няма подадено 

заявление за картотекиране. 

Петър Евгениев Игнатов, ЕГН8208010964, е депозирал заявление с вх. 

№ОСИСД20001883ВЛ/29.04.2020 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 Петър Игнатов, с която не декларира 

членове на семейството си. С решение №1.56 от настоящият протокол Петър 

Игнатов включен в картотека на граждани с установени жилищни нужди в Район 

„Вл. Варненчик“. Степента на жилищна нужда на гражданите е III /трета/ група. 

В деловодството на районната администрация няма депозирани от 

Александра Йорданова Йорданова декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 



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

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

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.  

От справка, направена на 30.04.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Атанаска 

Атанасова няма задължения за наем за общинското жилище. 

Видно от служебно направени справки на 30.04.2020 г. по абонатен 

№1155248 към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100048748 към „Енерго Про 

Варна“ ЕАД е видно, че абоната няма задължения за вода, но има за ел. енергия 

по фактура от 21.04.2020 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. 11, ал. 2 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.47 – Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

223, вх. 2, ет. 3, ап. 45 на Атанаска Петрова Атанасова, ЕГН6212241070, Петър 

Евгениев Игнатов, ЕГН8208010964, Димитър Йорданов Йорданов, ЕГН9411280943 

и Дани Йорданов Йорданов, ЕГН9702050949.  

Във връзка с това Петър Евгениев Игнатов, ЕГН8208010964 да бъде изваден 

от картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

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

предложението се приема. 

48. Заявление, вх. №АУ035776ВЛ/29.04.2020 г., от Стоян Радославов 

Радев, ЕГН7702191028 – наемател на общинско жилище в бл. 226, ет. 3, ет. 9, ап. 

79, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване под 

наем и вписване на Росица Радославова Атанасова, ЕГН8211181134 и членовете 

на семейството й.  

Към заявлението е приложена декларация от Стоян Радев 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 Росица Радославова 

Атанасова, ЕГН8211181134 и Павел Димитров Атанасов, ЕГН7604271480, 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 №АУ035776ВЛ-001ВЛ/29.04.2020 г., с които 

декларират, че са семейство и имат две деца. 

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 Стоян Радев е вписан с Росен Радев – 

брат. Заповедта е със срок до пренастаняване, но не повече от три години, а 

именно до 18.05.2020 г.  

Росица Атанасова и членовете на семейството й не са били включени в 

последната настанителна заповед, но са картотекирани в Район „Вл. Варненчик“ 

трета група по заявление, вх. №ОСИСД14004517ВЛ/10.09.2014 г.  

В деловодството на районната администрация от Росен Радославов Радев, 

ЕГН8807061064, е депозирана декларация с вх. №ОСИСД20001680ВЛ/28.04.2020 

г. за отказ от вписване в настанителната заповед на Стоян Радев. 

Видно от справка, направена на 30.04.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Стоян Радев 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 30.04.2020 г. по абонатен №1506709 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100360463 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абоната няма задължения.  

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 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 



РЕШЕНИЕ 2.48 – Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

226, ет. 3, ет. 9, ап. 79 на Стоян Радославов Радев, ЕГН7702191028, Росица 

Радославова Атанасова, ЕГН8211181134 и членовете на семейството й.  

Във връзка с това Росица Радославова Атанасова, ЕГН8211181134 и 

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

установена жилищна нужда. 

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

предложението се приема. 

49. Заявление, вх. №АУ036126ВЛ/29.04.2020 г., от Снежанка Андонова 

Йорданова, ЕГН5909171032 – наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик“, ул. „Димитър Дончев – Доктора“ №9, с искане за преиздаване на 

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

Ярославова Димитрова, ЕГН7912311010, Дияна Ярославова Йорданова, 

ЕГН7601221192 и Снежана Диянова Ярославова, ЕГН9602030996. Към заявлението 

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

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна.  

В деловодството на районната администрация от Тодорка Ярославова 

Димитрова, ЕГН7912311010, 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 №АУ036126ВЛ-

001ВЛ/29.04.2020 г. Тодорка Димитрова не декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Дияна Ярославова 

Йорданова, ЕГН7601221192, 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 №АУ036126ВЛ-

002ВЛ/29.04.2020 г., в която същата не декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Снежана Диянова 

Ярославова, ЕГН9602030996, 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 №АУ036126ВЛ-

003ВЛ/29.04.2020 г. Снежана Ярославова не декларира членове на семейството 

си.  

В последната настанителна заповед Снежанка Йорданова е вписана с 

пълнолетните си деца – Дияна Йорданова, Тодорка Димитрова, Райчо Димитров и 

Снежана Ярославова. Заповедта е за 1 година и е със срок до 17.05.2020 г.  

В деловодството на районната администрация няма депозирани от Райчо 

Ярославов Димитров, ЕГН8111231020, декларация-съгласие на основание чл. 11, 

ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и декларация за семейно положение и по 

чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

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.  

От справка, направена на 04.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Снежанка 

Йорданова няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 04.05.2020 г. по абонатен №1506551 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100334712 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абоната няма задължения за вода, но има за ел. енергия по 

фактури от 19.03.2020 г. /частично платена/ и от 21.04.2020 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. 11, ал. 2 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.49 – Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

„Димитър Дончев – Доктора“ №9 на Снежанка Андонова Йорданова, 

ЕГН5909171032, Тодорка Ярославова Димитрова, ЕГН7912311010, Дияна 

Ярославова Йорданова, ЕГН7601221192 и Снежана Диянова Ярославова, 

ЕГН9602030996.  



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

предложението се приема. 

50. Заявление, вх. №АУ032830ВЛ/14.04.2020 г., от Цветан Райков Тодоров, 

ЕГН6505060969 и Зина Сабинова Тодорова, ЕГН6504261090 – наематели на 

общинско жилище в бл. 402, вх. 20, ет. 3, ап. 372, с искане за преиздаване на 

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

Цветанов Райков, ЕГН9001291020 и Симо Цветанов Райков, ЕГН9001291000. Към 

заявлението е приложена декларация от Цветан Тодоров и Зина Тодорова за 

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

е заявил, че Сашо Райков и Симо Райков след края на извънредното положение ще 

представят декларации-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. 

В последната настанителна заповед Цветан Тодоров е вписан със съпругата 

си Зина Тодорова и семейството на сина им Сашо Райков. Заповедта е за три 

години и е със срок до 02.05.2020 г. Синът – Симо Райков не е бил включен в 

последната настанителна заповед. няма подадено заявление за картотекиране. 

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.  

От удостоверение, рег. №228/08.05.2020 г., за семейно положение, 

съпруг/а и деца е видно, че Сашо Райков е разведен. 

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

партидата на Сашо Цветанов Райков, ЕГН9001291020, има вписвания, 

отбелязвания и заличавания, а именно:  

а) На 19.10.2017 г. е вписан като страна – купувач, по акт – Покупко-

продажба на недвижим имот с н.а. относно имоти на ул. „Сава“ №21, гр. Варна. 

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00078558/11.05.2020 г. 

от дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Сашо Цветанов 

Райков, ЕГН9001291020, има декларирани 1/1 идеални части от земя и жилище, 

находящи се в гр. Варна, ул. „Сава“ №21. 

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, 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 Република България. 

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Варна е първа категория 

населено място. 

 От удостоверение, рег. №230/08.05.2020 г., за семейно положение, 

съпруг/а и деца е видно, че Симо Цветанов Райков, ЕГН9001291000, е женен за 

Мария Веселинова Алексиева, ЕГН9707250976 и имат дете – Омюр Симов Райков, 

ЕГН1644071200. От удостоверения с рег. №№365/08.05.2020 г., 368/08.05.2020 г., 

367/08.05.2020 г. за настоящ адрес е видно, че настоящите адреси на членовете 

на семейството на Симо Райков са на територията на Район „Вл. Варненчик“, но са 

различни.  

Симо Райков и Мария Алексиева нямат подадено в районната 

администрация заявление и декларация по образец за картотекиране. 

Това е в противоречие с изискването на чл. 4, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, 

съгласно, което кандидатите за настаняване и членовете на техните семейства 

трябва да подават заявление и декларация в районната администрация по 

настоящ адрес. 

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00078561/11.05.2020 г. 

от дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Мария 

Веселинова Алексиева, ЕГН9707250976 има декларирани 1/40 идеални части от 

жилище, находящо се в гр. Варна, ул. „Гургулят“ №28. 

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, 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 Република България. 

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Варна е първа категория 

населено място. 

От справка, направена на 11.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Цветан 

Тодоров няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 11.05.2020 г. по абонатни №№1725956, 

1725657 към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100280841 към „Енерго Про 

Варна“ ЕАД е видно, че абоната няма задължения за вода и ел. енергия.  

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

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

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.50 – Отказва Сашо Цветанов Райков и Симо Цветанов Райков 

да бъдат включени в настанителната заповед на Цветан Райков Тодоров.  

Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за настаняване със срок до 

пренастаняване срок в друго общинско жилище, съобразно нормите и наличния 

жилищен фонд, но не повече от 3 години за общинско жилище в ж. к. „Вл. 

Варненчик", бл. 402, вх. 20, ет. 3, ап. 372 на Цветан Райков Тодоров, 

ЕГН6505060969 и Зина Сабинова Тодорова, ЕГН6504261090 – съпруга.  

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

предложението се приема. 

51. Заявление, вх. №АУ037375ВЛ/07.05.2020 г., от Тома Щерев Апостолов, 

ЕГН5302281020 и Велика Тодорова Апостолова, ЕГН5807157978 – наематели на 

общинско жилище в бл. 220, вх. 3, ет. 1, ап. 53, с искане за преиздаване на 

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

Томова Апостолова, ЕГН7810011093, Галина Томова Апостолова, ЕГН9205211057, 

членовете на семейството й и Вероника Емилова Димитрова, ЕГН9706080957. Към 

заявлението е приложена декларация от Тома Апостолов и Велика Апостолова за 

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

В деловодството на районната администрация от Таня Томова Апостолова, 

ЕГН7810011093, 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 №АУ037375ВЛ-001ВЛ/07.05.2020 г. Таня 

Апостолова не декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от Галина Томова Апостолова, 

ЕГН9205211057, 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 №АУ037375ВЛ-002ВЛ/07.05.2020 г., с 

която същата декларира, че има едно дете – Виктор Ангелов Иванов. 

В деловодството на районната администрация от Вероника Емилова 

Димитрова, ЕГН9706080957, 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 №АУ037375ВЛ-

003ВЛ/07.05.2020 г. Вероника Димитрова не декларира членове на семейството 

си.  

В последната настанителна заповед Тома Апостолов е вписан със съпругата 

си Велика Апостолова и пълнолетните им дъщери Таня Апостолова и Галина 

Апостолова. Заповедта е за три години и е със срок до 04.05.2020 г. Внучката 

Вероника Димитрова не е била включена в последната настанителна заповед.  

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.  



От удостоверение, рег. №236/13.05.2020 г., за семейно положение, 

съпруг/а и деца е видно, че Галина Апостолова е неомъжена и има син – Виктор 

Ангелов Иванов, ЕГН1745171086. 

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

партидата на Вероника Емилова Димитрова, ЕГН9706080957, има вписвания, 

отбелязвания и заличавания, а именно:  

а) На 03.02.2016 г. е вписан като страна – купувач, по акт – Покупко-

продажба на недвижим имот с н.а. относно имот в гр. Добрич. 

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, 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 Република България. 

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Добрич е първа категория 

населено място. 

Вероника Димитрова няма подадено в районната администрация заявление 

и декларация по образец за картотекиране. 

От удостоверение, рег. №382/13.05.2020 г., за настоящ адрес е видно, че 

Вероника Димитрова е с настоящ адрес на ул. „Прилеп“ №6, гр. Варна. 

Това е в противоречие с изискването на чл.4, ал.2 от НУРУЖНГНПОЖ, 

съгласно, което кандидатите за настаняване и членовете на техните семейства 

трябва да подават заявление и декларация в районната администрация по 

настоящ адрес. 

От справка, направена на 13.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Тома Апостолов 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 12.05.2020 г. по абонатен №1504719 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100079819 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абоната има задължения за вода по фактура от 05.05.2020 г., но 

няма задължения за ел. енергия.  

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 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.51 – Отказва Вероника Емилова Димитрова да бъде включена 

в настанителната заповед на Тома Щерев Апостолов.  

Предлага на Кмета на Района да издаде заповед за настаняване със срок до 

пренастаняване но не повече от 3 години за общинско жилище в ж. к. „Вл. 

Варненчик", бл. 220, вх. 3, ет. 1, ап. 53 на Тома Щерев Апостолов, 

ЕГН5302281020, Велика Тодорова Апостолова, ЕГН5807157978 – съпруга, Таня 

Томова Апостолова, ЕГН7810011093, Галина Томова Апостолова, ЕГН9205211057 и 

членовете на семейството й. 

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

предложението се приема. 

52. Заявление, вх. №АУ038103ВЛ/08.05.2020 г., от Петя Георгиева 

Добрева, ЕГН5407111015 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 16, ет. 1, 

ап. 233, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за 

отдаване под наем и вписване на Илия Петев Георгиев, ЕГН7108011081, членовете 

на семейството му и Жасмина Желева Бойчева, ЕГН0148251010. Към заявлението 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. Заявено е, че Илия Георгиев е в Англия и след 

завръщането си в Р. България ще представи 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. 

В деловодството на районната администрация от Галя Живкова Христова, 

ЕГН7907288234 – съпруга на Илия Петев Георгиев, ЕГН7108011081, 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 №АУ038103ВЛ-001ВЛ/08.05.2020 г. Галя Христова декларира 

съпруг и един син – Марио Желев Бойчев. 

В деловодството на районната администрация от Жасмина Желева Бойчева, 

ЕГН0148251010, 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 №АУ038103ВЛ-002ВЛ/08.05.2020 г., в 

която не декларира членове на семейството. 

В последната настанителна заповед Петя Добрева е вписана със сина си 

Илия Георгиев и членовете на семейството му – Галя Христова, Жасмина Байчева 

и Марио Байчев. Заповедта е за три години и е със срок до 29.05.2020 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.  

От справка, направена на 13.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Петя Добрева 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 12.05.2020 г. по абонатен №1275016 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100083867 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абоната 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 следното 

РЕШЕНИЕ 2.52 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Петя Добрева да представи подписани от Илия Георгиев 

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. 

При изпълнение в срок, 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, 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. 404, вх. 16, ет. 1, ап. 233 на Петя 

Георгиева Добрева, ЕГН5407111015, Илия Петев Георгиев, ЕГН7108011081, 

членовете на семейството му и Жасмина Желева Бойчева, ЕГН0148251010.  

 При неизпълнение в срок, 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, 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. 404, вх. 16, ет. 1, ап. 233 на Петя 

Георгиева Добрева, ЕГН5407111015 и Жасмина Желева Бойчева, ЕГН0148251010.

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

предложението се приема. 

53. Заявление, вх. №АУ038765ВЛ/12.05.2020 г., от Садие Ахмед Хюсеин, 

ЕГН7501151173 – наемател на общинско жилище в бл. 402, вх. 12, ет. 4, ап. 239 с 

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

и вписване на Емил Миленов Каракашев, ЕГН9208270942. Към заявлението е 

приложена декларация от Садие Хюсеин за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

В деловодството на районната администрация от Емил Миленов Каракашев, 

ЕГН9208270942, 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 №АУ038765ВЛ-001ВЛ/12.05.2020 г., с 

които не декларира членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед Садие Хюсеин е вписана сама. 

Заповедта е за три години и е със срок до 13.06.2020 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.  

Емил Миленов Каракашев, ЕГН9208270942, е депозирал заявление с вх. 

№ОСИСД20002015ВЛ/11.05.2020 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 Емил Каракашев. С решение №1.58 от 

настоящият протокол Емил Каракашев е включен в картотека на граждани с 



установени жилищни нужди в Район „Вл. Варненчик“. Степента на жилищна нужда 

на гражданите е III /трета/ група. 

От справка, направена на 13.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Садие Хюсеин 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 12.05.2020 г. по абонатен №1768742 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100316952 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абоната няма задължения за вода и ел. енергия.  

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 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.53 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

402, вх. 12, ет. 4, ап. 239 на Садие Ахмед Хюсеин, ЕГН7501151173 и Емил 

Миленов Каракашев, ЕГН9208270942. 

Във връзка с това Емил Миленов Каракашев, ЕГН9208270942, да бъде 

извадена от картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

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

предложението се приема. 

54. Заявление №АУ087546ВЛ/04.09.2019 г. от Николай Георгиев 

Костадинов, ЕГН7909251147 относно общинско жилище в ж. к. „Вл. Варненчик", 

бл. 406, вх. 3, ет. 6, ап. 61 и във връзка с решение №2.41/04/10.09.2019 г. на 

комисията. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

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

и Дирекция МД – Община Варна и решение на Варненски районен съд.  

Бракът между Николай Георгиев Костадинов, ЕГН7909251147 и Татяна 

Иванова Костадинова, ЕГН7903018293 е прекратен с решение на Варненски 

районен съд от 03.10.2019 г. по гр. дело №12853/2019 г. Правото на ползване на 

жилището е предоставено на Николай Костадинов. Родителските права по 

отношение на детето са предоставени на майката Татяна Костадинова. 

Постановено е след прекратяване на брака, жената да носи предбрачното си 

фамилно име Колева. 

Видно от служебно направени справки на 14.05.2020 г. по абонатен 

№1283618, включваща и информация за абонатен №1283619 към „В и К – Варна“ 

ООД и по клиентски №1100091137 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че 

абоната има задължения за вода по фактури от м. юли 2007 г. и по фактури за 

периода м. март 2017 г. – м. май 2020 г., в размер на 2 505,69 лв. и за ел. енергия 

по фактури от м. март 2020 г. и м. април 2020 г. 

Съгласно чл. 8, т. 1 и т. 9, Раздел IV от сключения договор №82/29.06.2016 

г. за отдаване под наем на общински жилищен имот, наемателите са се задължили 

да заплащат в срок наемната цена на общинското жилище, както и да заплащат 

лично и в срок на съответните търговски дружества всички консумативни разходи 

за ел. енергия, топлоенергия, вода, телефон и други, извършени от тях. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.54 – Определя срок един месец от отмяната на извънредното 

положение на Николай Костадинов да представи документ, удостоверяващ 

изплащането на задълженията към „В и К – Варна" ООД или споразумителен 

протокол с В и К дружеството за разсрочване на задълженията. 

При изпълнение в срок, на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ прекрати наемното 

отношение с Татяна Иванова Костадинова, ЕГН7903018293 и членовете на 

семейството й, възникнало с настанителна заповед №82/29.06.2016 г. и договор 

№82/29.06.2016 г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. 

Варненчик", бл. 406, вх. 3, ет. 6, ап. 61. 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 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 година за общинско 



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

Николай Георгиев Костадинов, ЕГН7909251147.  

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

на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 6 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, предложение 3-то и 4-то, 

Раздел V от Договор №82/29.06.2016 г. за отдаване под наем, предлага на кмета 

на Района да прекрати наемното отношение с Татяна Иванова /Костадинова/ 

Колева, ЕГН7903018293, членовете на семейството й и Николай Георгиев 

Костадинов, ЕГН7909251147, възникнало с настанителна заповед №82/29.06.2016 

г. и договор №82/29.06.2016 г. за отдаване под наем за общинско жилище на 

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

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

предложението се приема. 

 

По трета 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. № АУ059654ВН-002ВЛ/26.06.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ059654ВН/19.06.2019 г. от Наталия Божидарова Борисова, ЕГН9203041012, 

чрез Галя Неделчева Илиева – пълномощник 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 МД – Община Варна. 

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. 

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00062577/22.07.2019 г. 

от дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Наталия 

Божидарова Борисова, ЕГН9203041012, има декларирани 1/2 идеални части от 

жилище, находящо се на ул. „Дубровник“, бл. 7, вх. Ж, ет. 1, ап. 17, гр. Варна.  

Горното е в противоречие с изискването на чл.4, ал.1, т.2 от НУРУЖНГНПОЖ 

наемателите и членовете на семейството им, в условията на кумулативност, да не 

притежават жилище или идеални части от такова, годни за постоянно обитаване 

на територията на Община Варна. 

От удостоверение №479/16.07.2019 г. за семейно положение, съпруг/а и 

деца е видно, че г-жа Борисова е неомъжена и има едно дете – Асма-Галеа 

Елбасарати, ЕГН1749061235. 

Наталия Божидарова Борисова е наемател на общинско жилище в ж. к . „Вл. 

Варненчик", бл. 405, вх. 4, ет. 7, ап. 21 от 22.11.2016 г. В настанителната заповед 

№171/22.11.2016 г. Наталия Борисова е вписана с Пламена Едмонд Йосифова – 

сестра.  

В настанителната преписка липсват подадени от Наталия Борисова и 

Пламена Йосифова декларации за семейно положение и по чл.4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна за периода 2017 г. – 2018 г., с което наемателите на общинското 

жилище не са спазили условията на чл. 14, ал. 8 от Наредбата. 

В деловодството на районната администрация е депозирано заявление 

№АУ109466ВЛ/07.11.2019 г. от Наталия Божидарова Борисова, ЕГН9203041012 за 

отказ за вписване в настанителна заповед и с искане за издаване на настанителна 

заповед на сестра й Пламена Едмонд Йосифова, Галя Неделчева Илиева и 

членовете на семейството й.  

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Наталия 

Борисова няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1582128 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100357136 към „Енерго Про Варна“ 



ЕАД е видно, че абонатът няма задължения за вода, но има задължения за ел. 

енергия по фактури за периода м.01.2020 г. – м. 05.2020 г., в размер на 4,22 лв.  

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 3.1 – наемателката Наталия Божидарова Борисова, 

ЕГН9203041012 не отговоря на условията за закупуване на общинско жилище в 

ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 4, ет. 7, ап. 21. 

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

предложението се приема. 

2. Писмо вх. №АУ086282ВН-003ВЛ/12.09.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ086282ВН/02.09.2019 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 209, вх. 1, ет. 8, ап. 31 от Христо Русков 

Георгиев, ЕГН5311061008 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 МД – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителят отговаря на 

условията на чл. 4, ал.1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Христо Русков Георгиев е наемател на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 209, вх. 1, ет. 8, ап. 31 от 2012 г. В последната настанителна 

заповед №143/23.10.2018 г. Христо Георгиев е вписан сам. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка №АУ100441ВЛ/11.10.2019 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 11.10.2019 г. по абонатен №1276185 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100163416 към „Енерго Про Варна“ 

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

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Христо 

Георгиев няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1276185 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100163416 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 

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 3.2 – наемателят Христо Русков Георгиев, ЕГН5311061008 

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

бл. 209, вх. 1, ет. 8, ап. 31. 

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

предложението се приема. 

3. Писмо вх. №АУ089563ВН-002ВЛ/16.09.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ089563ВН/11.09.2019 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 402, вх. 3, ет. 5, ап. 50 от Галиан Богданов 

Терзийски, ЕГН6206308827 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 МД – 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. 

Галиан Богданов Терзийски е наемател на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 402, вх. 3, ет. 5, ап. 50 от 11.03.2014 г. В последната 

настанителна заповед №39/02.05.2017 г. Галиан Терзийски е вписан със съпругата 

си Павлина Серафимова.  



Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка №АУ100444ВЛ/11.10.2019 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 11.10.2019 г. по абонатен №1132183 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100315383 към „Енерго Про Варна“ 

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

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Галиан 

Терзийски няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1132183 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100315383 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 

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 3.3 – наемателят Галиан Богданов Терзийски, ЕГН6206308827 и 

членовете на семейството му отговорят на условията за закупуване на общинско 

жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 402, вх. 3, ет. 5, ап. 50. 

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

предложението се приема. 

4. Писмо вх. №АУ092006ВН-003ВЛ/26.09.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ092006ВН/17.09.2019 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 307, вх. 2, ет. 6, ап. 38 от Милен Иванов 

Чезаров, ЕГН7502141061 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 МД – 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. 

Милен Иванов Чезаров е наемател на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 307, вх. 2, ет. 6, ап. 38 от 2004 г. В последната настанителна 

заповед №95/24.08.2017 г. Милен Чезаров е вписан със съпругата си Николина 

Бончева-Чезарова и детето им – Николай Чезаров. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата.           

От служебна бележка №АУ100550ВЛ/11.10.2019 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

Към уведомление №АУ092006ВН-004ВЛ/08.10.2019 г. Милен Чезаров е 

представил бележка от касиера на етажната собственост, удостоверяваща, че 

наемателя няма задължения към касата на входа, както и документи, 

удостоверяващи платени консумативни разходи за ел. енергия и вода. 

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Милен Чезаров 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1274296 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100290972 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 

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 3.4 – наемателят Милен Иванов Чезаров, ЕГН7502141061 и 

членовете на семейството му отговорят на условията за закупуване на общинско 

жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 307, вх. 2, ет. 6, ап. 38. 

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

предложението се приема. 

5. Писмо вх. №АУ094937ВН-002ВЛ/07.10.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 



№АУ094937ВН/26.09.2019 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 203, вх. 3, ет. 1, ап. 72 от Румяна Стоянова 

Николова, ЕГН6307041019 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 МД – 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.  

Румяна Стоянова Николова е наемател на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 203, вх. 3, ет. 1, ап. 72 от 2008 г. В последната настанителна 

заповед №95/18.07.2018 г. Румяна Николова е вписана с пълнолетните си дъщеря 

и син – Стелияна Христова и Георги Христов.  

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

Към уведомление №АУ094937ВН-002ВЛ/07.10.2019 г. Румяна Николова е 

представила бележка от касиера на етажната собственост, удостоверяваща, че 

наемателя няма задължения към касата на входа, както и документи, 

удостоверяващи платени консумативни разходи за ел. енергия и вода. 

От служебна бележка №АУ100811ВЛ/11.10.2019 г. е видно, че 

наемателката няма задължения към общинския бюджет.  

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Румяна 

Николова няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1309559 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100353697 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 

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 3.5 – наемателят Румяна Стоянова Николова, ЕГН6307041019 и 

членовете на домакинството й отговорят на условията за закупуване на общинско 

жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 203, вх. 3, ет. 1, ап. 72. 

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

предложението се приема. 

6. Писмо вх. №АУ095001ВН-003ВЛ/07.10.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ095001ВН/26.09.2019 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 1, ет. 2, ап. 7 от Димитър Данаилов 

Пенев, ЕГН3602122324 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 МД – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителят отговаря на 

условията на чл. 4, ал.1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Димитър Данаилов Пенев е наемател на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 406, вх. 1, ет. 2, ап. 7 от 19.12.2014 г., като преди това титуляр 

по заповед е била покойната му съпруга. В последната настанителна заповед 

№07/09.01.2018 г. Димитър Пенев е вписан сам. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка №АУ100814ВЛ/11.10.2019 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

С уведомление №АУ095001ВН-004ВЛ/09.10.2019 г. Димитър Пенев 

декларира, че в етажната собственост няма касиер. Пенев е представил 

документи, удостоверяващи платени консумативни разходи за ел. енергия и вода. 

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Димитър Пенев 

няма задължения за наем за общинското жилище. 



От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1534135 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100332161 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 

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 3.6 – наемателят Димитър Данаилов Пенев, ЕГН3602122324 

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

бл. 406, вх. 1, ет. 2, ап. 7. 

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

предложението се приема. 

7. Писмо вх. №АУ096714ВН-003ВЛ/07.10.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ096714ВН/01.10.2019 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 402, вх. 7, ет. 4, ап. 140 от Лазар Георгиев 

Костов, ЕГН4901231160 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 МД – 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. 

Лазар Георгиев Костов е наемател на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 402, вх. 7, ет. 4, ап. 140 от 1994 г. В последната настанителна 

заповед №137/14.09.2018 г. Лазар Костов е вписан със съпругата си Юлия Дикова. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка №АУ100823ВЛ/11.10.2019 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 09.10.2019 г. по абонатен №1501094 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100327866 към „Енерго Про Варна“ 

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

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Лазар Костов 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1504094 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100327866 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абонатът няма задължения за вода, но има задължения за ел. 

енергия по фактури от м. октомври 2019 г. и м. ноември 2019 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 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ 3.7 – наемателят Лазар Георгиев Костов, ЕГН4901231160 и 

членовете на семейството му отговорят на условията за закупуване на общинско 

жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 402, вх. 7, ет. 4, ап. 140. 

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

предложението се приема. 

8. Писмо вх. №АУ106632ВН-002ВЛ/07.11.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ106632ВН/30.10.2019 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 10, ет. 5, ап. 37 от Мариана Христова 

Костова, ЕГН6306171194 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 МД – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителката отговаря 

на условията на чл. 4, ал.1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Мариана Христова Костова е наемател на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 405, вх. 10, ет. 5, ап. 37 от 2001 г. В последната настанителна 

заповед №85/13.06.2018 г. Мариана Костова е вписан сама. 



Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка №АУ109230ВЛ/07.11.2019 г. е видно, че 

наемателката няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 06.11.2019 г. по абонатен №1742720 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100105467 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абонатът има задължения за вода и ел. енергия по фактури от м. 

октомври 2019 г. 

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Мариана 

Костова няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1742720 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100105467 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 

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 3.8 – наемателката Мариана Христова Костова, ЕГН6306171194 

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

бл. 405, вх. 10, ет. 5, ап. 37. 

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

предложението се приема. 

9. Писмо вх. №АУ108235ВН-002ВЛ/11.11.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ108235ВН/05.11.2019 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

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

Дечев, ЕГН8711071027, чрез пълномощник Петранка Димитрова Дечева, 

ЕГН6008121015 до кмета на Община Варна. 

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. 

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. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителят отговаря на 

условията на чл. 4, ал.1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Димитър Атанасов Дечев е наемател на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 404, вх. 16, ет. 5, ап. 243 от 2012 г. В последната настанителна 

заповед №101/19.07.2018 г. Димитър Дечев е вписан сам. Срокът на заповедта е 

до пренастаняване в друго общинско жилище, съобразно нормите и наличния 

жилищен фонд, но не повече от 3 /три/ години. 

Жилищната площ не съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 

от Наредбата. Жилищната площ на жилището е 48,61 кв. м., а съгласно чл. 10, ал. 

1, т. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Врана за едночленно семейство са установени 

до 25 кв. м. жилищна площ. 

От служебна бележка №АУ112040ВЛ/15.11.2019 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 15.11.2019 г. по абонатен №1275029, 

включващ и информация и за абонатен №1275030 към „В и К – Варна“ ООД и по 

клиентски №1100084822 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че абонатът има 

задължения за вода по фактура от м. октомври 2019 г., в размер на 21,80 лв., но 

за ел. енергия няма. 

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Димитър Дечев 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатни №№1275029, 

1275030 към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100356866 към „Енерго Про 

Варна“ ЕАД е видно, че абонатът няма задължения за вода, но има за ел. енергия 

по фактури от м. април 2019 г., м. октомври 2019 г. и м. май 2020 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 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ 3.9 – наемателят Димитър Атанасов Дечев, ЕГН8711071027 не 

отговоря на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 404, вх. 16, ет. 5, ап. 243. 

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

предложението се приема. 

10. Писмо вх. № АУ108443ВН-002ВЛ/11.11.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ108443ВН/05.11.2019 г. от Малина Еленкова Димитрова, ЕГН6811110972 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 МД – Община Варна. 

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. 

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00069093/15.11.2019 г. 

от дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Малина Еленкова 

Димитрова, ЕГН6811110972, има декларирани 1/2 идеални части от земя и 

жилище, находящи се на ул. „Черешово топче“, №26, гр. Варна.  

Горното е в противоречие с изискването на чл.4, ал.1, т.2 от НУРУЖНГНПОЖ 

наемателите и членовете на семейството им, в условията на кумулативност, да не 

притежават жилище или идеални части от такова, годни за постоянно обитаване 

на територията на Община Варна. 

Малина Еленкова Димитрова е наемател на общинско жилище в ж. к . „Вл. 

Варненчик", бл. 32, вх. 2, ет. 5, ап. 62 от 2001 г. В настанителната заповед 

№161/07.12.2017 г. Малина Димитрова е вписана с Ромео Пламенов Минков – син.  

В настанителната преписка липсва подадена от Малина Димитрова 

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

2018 г., с което наемателката на общинското жилище не е спазила условията на 

чл. 14, ал. 8 от Наредбата. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка №АУ112034ВЛ/15.11.2019 г. е видно, че 

наемателката няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 14.11.2019 г. по абонатен №1520318 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100293775 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абонатът има задължения за вода по фактури за периода м. август 

2019 г. – м. октомври 2019 г., в размер на 124,52 лв. с вкл. лихви и задължения за 

ел. енергия по фактури за периода м. октомври 2019 г. – м. ноември 2019 г., в 

размер на 76,46 лв. 

С писмо № АУ108443ВН-002ВЛ-002ВЛ/19.11.2019 г. е предоставен 

едномесечен срок на Малина Димитрова да представи в деловодството на 

районната администрация, доказателства за прекратяване на съсобствеността си, 

при условие, че не получава реален дял по отношение на посочените имоти, както 

и доказателства за променен настоящ адрес и изплатени консумативни разходи.  

Към свое уведомление №АУ108443ВН-003ВЛ/28.11.2019 г. Малина 

Димитрова е представила доказателства за прекратена съсобственост, сменен 

настоящ адрес и изплатени задължения за вода и ел. енергия. 

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Малина 

Димитрова няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1520318 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100293775 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абонатът има задължения за вода за периода м. ноември 2019 г. – 

м. април 2020 г., но няма задължения за ел. енергия.  



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 3.10 – наемателката Малина Еленкова Димитрова, 

ЕГН6811110972 и членовете на семейството й: Ромео Пламенов Минков, 

ЕГН0250251020 отговорят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к 

.„Вл. Варненчик", бл. 32, вх. 2, ет. 5, ап. 62. 

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

предложението се приема. 

11. Писмо вх. №АУ109079ВН-002ВЛ/15.11.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ109079ВН/07.11.2019 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 308, вх. 6, ет. 8, ап. 127 от Пламен Росенов 

Василев, ЕГН7902261400, чрез Стефка Борисова Маринова, ЕГН5207281077 – 

упълномощено лице 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 МД – 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. 

Пламен Росенов Василев е наемател на общинско жилище в ж. к .„Вл. 

Варненчик", бл. 308, вх. 6, ет. 8, ап. 127 от 2006 г. В последната настанителна 

заповед №54/05.07.2019 г. Пламен Василев е вписан с дъщеря си Нели Росенова и 

сина си Димитър Росенов. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка №АУ113949ВЛ/21.11.2019 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 21.11.2019 г. по абонатен №1145233 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100300783 към „Енерго Про Варна“ 

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

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Пламен 

Василев няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1145233 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100300783 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 

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 3.11 – наемателят Пламен Росенов Василев, ЕГН7902261400, 

членовете на семейството му: Димитър Пламенов Росенов, ЕГН7902261400 и Нели 

Пламенова Росенова, ЕГН0049231036 отговорят на условията за закупуване на 

общинско жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 308, вх. 6, ет. 8, ап. 127. 

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

предложението се приема. 

12. Писмо вх. №АУ123013ВН-002ВЛ/23.12.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ123013ВН/17.12.2019 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 35, вх. 1, ет. 5, ап. 17 от Йордан Данаилов 

Стефанов, ЕГН4609231144 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 МД – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителят и членовете 

на домакинството му отговарят на условията на чл. 4, ал.1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Йордан Данаилов Стефанов е наемател на общинско жилище в ж. к .„Вл. 

Варненчик", бл. 35, вх. 1, ет. 5, ап. 17 от 1984 г. В последната настанителна 



заповед №24/16.03.2020 г. Йордан Стефанов е вписан със съпругата си Величка 

Стефанова, дъщеря им Невяна Данаилова и внука им Йордан Михайлов. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка №АУ003607ВЛ/10.01.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 07.01.2020 г. по абонатен №1581485 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100042313 към „Енерго Про Варна“ 

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

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Йордан 

Стефанов няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1581485 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100042313 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 

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 3.12 – наемателят Йордан Данаилов Стефанов, ЕГН4609231144, 

членовете на семейството му: Величка Димитрова Стефанова, ЕГН4908095297 и 

членовете на домакинството му: Невяна Йорданова Данаилова, ЕГН7904151037 и 

Йордан Емилов Михайлов, ЕГН9710310941 отговорят на условията за закупуване 

на общинско жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 35, вх. 1, ет. 5, ап. 17. 

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

предложението се приема. 

13. Писмо вх. №АУ062955ВН-006ВЛ/27.12.2019 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ062955ВН-005ВН/21.11.2019 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 10, вх. 6, ет. 4, ап. 16 от Димитър Коев 

Димитров, ЕГН4601101020 до кмета на Община Варна. 

Заявление №АУ062955ВН-006ВЛ/21.11.2019 г. от Димитър Димитров е във 

връзка с подадено заявление №АУ062955ВН/18.07.2016 г. за закупуване на 

общинско жилище на адрес гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 10, вх. 6, ет. 4, ап. 

16 от Миряна Чобанович до кмета на Община Варна. Г-жа Чобанович е починала 

през 2019 г. Чобанович и Димитров са живеели на семейни начала, но Димитров 

не е бил вписан като сънаемател в настанителната заповед на Чобанович. 

Димитров е настанен в общинското жилище съгласно решение 

№2.14/04/10.09.2019 г. на жилищната комисия в Район „Вл. Варненчик“. 

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. 

Димитър Коев Димитров е настанен в общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 10, вх. 6, ет. 4, ап. 16 с настанителна заповед №154/03.10.2019 г. 

Вписан е сам. Срокът на заповедта е 3 /три/ години. 

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00071770/07.01.2020 г. 

от дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Димитър Коев 

Димитров, ЕГН4601101020 има декларирани 1/2 идеални части от земя и жилище, 

находящи се в гр. Варна, м. „Балъм дере“.  

Горното е в противоречие с изискването на чл.4, ал.1, т.2 от НУРУЖНГНПОЖ 

наемателите и членовете на семейството им, в условията на кумулативност, да не 

притежават жилище или идеални части от такова, годни за постоянно обитаване 

на територията на Община Варна. 

Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.1, т.2, т. 3 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 и да е наемател на общинско жилище на 

основание настанителна заповед, не по–малко от 5 години. 

От служебна бележка №АУ003704ВЛ/10.01.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 



От служебно направена справка на 07.01.2020 г. по клиентски 

№1100367573 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че абонатът няма задължения 

за ел. енергия.  

В настанителната преписка липсва доказателство за сменена партида към 

„В и К – Варна“ ООД. 

С писмо №АУ062955ВН-006ВЛ-002ВЛ/08.01.2020 г. е предоставен 

едномесечен срок на Димитър Димитров да представи в деловодството на 

районната администрация, доказателства за прекратяване на съсобствеността си, 

при условие, че не получава реален дял по отношение на посочените имоти, както 

и доказателство за сменена партида към „В и К – Варна“ ООД. 

Към свое уведомление №ОСИСД20000347ВЛ/14.01.2020 г., Димитър 

Димитров е представил фактура за платена вода към ВиК дружеството.  

В деловодството на районната администрация няма представени 

доказателства за прекратяване на съсобствеността на Димитър Димитров.  

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Димитър 

Димитров няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1280573 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100367573 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абонатът има задължения за вода по фактури за периода м. март 

2020 г. – м. април 2020 г., но няма задължения за ел. енергия. 

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 3.13 – наемателят Димитър Коев Димитров, ЕГН4601101020 не 

отговоря на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 10, вх. 6, ет. 4, ап. 16. 

Определя срок един месец от отмяната на извънредното положение на 

Димитър Димитров да представи доказателства за прекратяване на 

съсобствеността си, при условие, че не получава реален дял по отношение на 

имотите, находящи се в м. „Балъм дере“, в гр. Варна.  

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

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

собственост и чл. 9, ал. 1, б.“и“, Раздел V от Договор №154/03.10.2019 г. за 

отдаване под наем, предлага на кмета на Района да бъде прекратено наемното 

отношение с Димитър Коев Димитров, ЕГН4601101020, възникнало с настанителна 

заповед №154/03.10.2019 г. и договор №154/03.10.2019 г. за отдаване под наем 

за общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 10, вх. 6, ет. 4, ап. 16. 

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

предложението се приема. 

14. Писмо вх. №АУ125319ВН-002ВЛ/02.01.2020 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ125319ВН/23.12.2019 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 306, вх. 15, ет. 3, ап. 221 от Атанас Петров 

Атанасов, ЕГН8704251046 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 МД – 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. 

Атанас Петров Атанасов е наемател на общинско жилище в ж. к .„Вл. 

Варненчик", бл. 306, вх. 15, ет. 3, ап. 221 от 09.12.2014 г. В последната 

настанителна заповед №144/24.11.2017 г. Атанас Атанасов е вписан със съпругата 

си и едно дете. 

В деловодството на районната администрация от Атанас Петров Атанасов, 

ЕГН8704251046 и Христина Иванова Атанасова, ЕГН9004140959 е депозирана 

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

№ОСИСД19006882ВЛ/16.12.2019 г., с която декларират две деца. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 



От служебно направени справки на 07.01.2020 г. по абонатен №1731180 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100320506 към „Енерго Про Варна“ 

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

От служебна бележка №АУ017774ВЛ/17.02.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет.  

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Атанас 

Атанасов няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1731180 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100320506 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 

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 3.14 – наемателят Атанас Петров Атанасов, ЕГН8704251046, 

членовете на семейството му: Христина Иванова Атанасова, ЕГН9004140959 – 

съпруга, Галена Атанасова Атанасова, ЕГН1048130974 и Емма Атанасова 

Атанасова, ЕГН1943251050 отговорят на условията за закупуване на общинско 

жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 306, вх. 15, ет. 3, ап. 221. 

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

предложението се приема. 

15. Писмо вх. №АУ010861ВН-002ВЛ/10.02.2020 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ010861ВН/29.01.2020 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 204, вх. 5, ет. 1, ап. 124 от Росен Георгиев 

Иванов, ЕГН7706211020 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 МД – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителят и членовете 

на домакинството му отговарят на условията на чл. 4, ал.1 от НУРУЖНГНПОЖ.  

Росен Георгиев Иванов е наемател на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 204, вх. 5, ет. 1, ап. 124 от 2007 г. В последната настанителна 

заповед №127/28.08.2019 г. Росен Иванов е вписан със съпругата си Ивелина 

Иванова и пълнолетната им дъщеря – Гергана Иванова.  

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебно направени справки на 17.02.2020 г. по абонатен №1710002 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100163754 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абонатът има задължение за вода по фактура от 07.02.2020 г., но 

за ел. енергия няма задължение.  

От служебна бележка №АУ018257ВЛ/18.02.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет.  

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Росен Иванов 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1710002 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100163754 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абонатът няма задължения за вода по фактура и ел. енергия.  

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 3.15 – наемателят Росен Георгиев Иванов, ЕГН7706211020 и 

членовете на домакинството му отговорят на условията за закупуване на общинско 

жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 204, вх. 5, ет. 1, ап. 124. 

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

предложението се приема. 

16. Писмо вх. №АУ011041ВН-002ВЛ/10.02.2020 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 



№АУ011041ВН/29.01.2020 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 228, вх. 1, ет. 2, ап. 7 от Алексей Мирославов 

Костов, ЕГН8208061128 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 МД – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителят отговаря на 

условията на чл. 4, ал.1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Алексей Мирославов Костов е наемател на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 228, вх. 1, ет. 2, ап. 7 от 02.12.2014 г. В последната настанителна 

заповед №163/11.12.2017 г. Алексей Костов е вписан сам. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка №АУ017342ВЛ/17.02.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 17.02.2020 г. по абонатен №1764828 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100320530 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абонатът няма задължение за вода, но за ел. енергия има 

задължение по фактура от 12.02.2020 г. 

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Алексей Костов 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1764828 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100320530 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 

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 3.16 – наемателят Алексей Мирославов Костов, ЕГН8208061128 

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

бл. 228, вх. 1, ет. 2, ап. 7. 

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

предложението се приема. 

17. Писмо вх. №АУ013186ВН-002ВЛ/12.02.2020 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ013186ВН/04.02.2020 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 207, вх. 1, ет. 9, ап. 36 от Милена Дечкова 

Маринова, ЕГН7301030997 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 МД – 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.  

Милена Дечкова Маринова е наемател на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 207, вх. 1, ет. 9, ап. 36 от 04.12.2014 г. В последната 

настанителна заповед №165/11.12.2017 г. Милена Маринова е вписана със 

съпруга си Северин Далов, сина им Денис Далов и Магдалена Стайкова – 

пълнолетна дъщеря.  

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка №АУ017353ВЛ/17.02.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 17.02.2020 г. по абонатен №1506629 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100320654 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абонатът има задължение за вода по фактура от 13.02.2020 г., но 

за ел. енергия няма задължение.  

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Милена 

Маринова няма задължения за наем за общинското жилище. 



От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1506629 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100320654 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 

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 3.17 – наемателят Милена Дечкова Маринова, ЕГН7301030997 и 

членовете на домакинството й отговорят на условията за закупуване на общинско 

жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 207, вх. 1, ет. 9, ап. 36. 

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

предложението се приема. 

18. Писмо вх. №АУ018111ВН-002ВЛ/25.02.2020 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ018111ВН/18.02.2020 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 204, вх. 3, ет. 5, ап. 80 от Дарина Огнянова 

Панчева, ЕГН7903281015 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 МД – 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.  

Дарина Огнянова Панчева е наемател на общинско жилище в ж.к .„Вл. 

Варненчик", бл. 204, вх. 3, ет. 5, ап. 80 от 2007 г. В последната настанителна 

заповед №131/29.08.2019 г. Дарина Панчева е вписана със съпруга си Илия 

Панчев и Мария Панчева – пълнолетна дъщеря.  

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка №АУ020985ВЛ/26.02.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 25.02.2020 г. по абонатен №1169919 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100310884 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абонатът има задължение за вода и ел. енергия по фактури от м. 

февруари 2020 г.  

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Дарина 

Панчева няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1169919 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100310884 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 

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 3.18 – наемателят Дарина Огнянова Панчева, ЕГН7903281015 и 

членовете на домакинството й отговорят на условията за закупуване на общинско 

жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 204, вх. 3, ет. 5, ап. 80. 

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

предложението се приема. 

19. Писмо вх. №АУ028396ВН-002ВЛ/11.05.2020 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление 

№АУ028396ВН/23.03.2020 г. за закупуване на общинско жилище на адрес 

гр.Варна, ж.к.„Вл. Варненчик", бл. 227, вх. 2, ет. 5, ап. 53 от Радостина 

Божидарова Младенова, ЕГН7905061030 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 МД – 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.  



Радостина Божидарова Младенова е наемател на общинско жилище в ж.к 

.„Вл. Варненчик", бл. 227, вх. 2, ет. 5, ап. 53 от 2014 г. В последната настанителна 

заповед №57/25.05.2017 г. Радостина Младенова е вписана със съпруга си Алдин 

Младенов и двете им деца.  

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл.10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка №АУ038674ВЛ/11.05.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1274554 

към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100321611 към „Енерго Про Варна“ 

ЕАД е видно, че абонатът няма задължение за вода и ел. енергия.  

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 3.19 – наемателят Радостина Божидарова Младенова, 

ЕГН7905061030 и членовете на семейството й отговорят на условията за 

закупуване на общинско жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 227, вх. 2, ет. 5, ап. 

53. 

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

предложението се приема. 

 

По четвърта точка от дневния ред Бистра Спасова-Йорданова докладва: 

1. Писмо вътрешен №РД16022421ВЛ-005ВЛ-002ВЛ-001ВЛ/26.07.2019 г. от 

главен юрисконсулт в Район „Вл. Варненчик“, с което е представено становище 

относно наемането на жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в 

гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик”, бл. 209, вх. 1, ет. 4, ап. 14 от Росица Христова 

Маринова. 

Становището е изискано във връзка с решение №5.1/03/19.06.2019 г. на 

комисията. Същата споделя изложените от главния юрисконсулт мотиви и намира 

за обоснован извода за прекратяване на наемно правоотношение с Росица 

Христова Маринова и членовете на домакинството й за общински жилищен имот на 

адрес гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик”, бл. 209, вх. 1, ет. 4, ап. 14, като мотивите 

за това са следните: 

В последната настанителна заповед №111/21.11.2012 Росица Маринова е 

вписана с Цветелина Иванова – дъщеря, Мая Иванова – дъщеря и Ростислав 

Иванов – внук. Заповедта е била за три години, със срок до 21.11.2015 г. Във 

връзка с подадено заявление вх. №АУ009219ВЛ/29.01.2016 г. от Росица Маринова 

за продължаване на срока на заповедта за настаняване и договора за отдаване 

под наем ЖК е взела решение №3.52/02/03.06.2016 г. да бъде прекратено 

наемното правоотношение с Росица Маринова и членовете на домакинството й, 

възникнало с настанителна заповед №111/21.11.2012 г. и договор 

№111/21.11.2012 г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. 

Варненчик", бл. 209, вх. 1, ет. 4, ап. 14. Въз основа на решението е издадена 

заповед №232/28.09.2016 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ за прекратяване 

на наемните отношения с Росица Христова Маринова, ЕГН5907231132, Цветелина 

Иванова Иванова – дъщеря, ЕГН8407030979 и семейството на Мая Иванова 

Иванова – дъщеря, ЕГН8105021030, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 6, т. 7 и ал. 

2 от ЗОС, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, 

т. 5, т. 7 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, раздел V, чл. 9/1/, т. „а", т. „г“, т. „з", 

т. „к" от договор №111/21.11.2012 г. за отдаване под наем с подробно изложени 

мотиви. 

Съгласно касационно Решение №8067/29.05.2019г. по Административно 

дело (АД) №12037/2017г. на Върховен административен съд (ВАС), съдът е 

отменил Решение №1116/23.06.2017г. по АД №2781/2016г. на Административен 

съд – гр. Варна (АСВ), като е постановил отмяна и на Заповед №232/28.09.2016г. 

на Кмет на Район „Вл. Варненчик“ – Община Варна, с която е прекратено наемното 

правоотношение с Росица Христова Маринова, Цветелина Иванова Иванова и 

семейството на Мая Иванова Иванова, за общински жилищен имот, находящ се на 

адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл.209, вх.1, ет.4, ап.14. В мотивите към 

решението си съдебният състав на ВАС е посочил, че решението на АСВ (Решение 



№1116/23.06.2017г. по АД №2781/2016г.) и заповедта на Кмета на Район „Вл. 

Варненчик“ (Заповед №232/28.09.2016г.) са издадени при неспазване на чл.8, т.1 

от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. 

След постановяване на решението на ВАС, в деловодството на районната 

администрация не е налице ново заявление от Росица Маринова и членовете на 

домакинството й за продължаване на срока на заповедта за настаняване и 

договора за отдаване под наем на общински жилищен имот на адрес ж. к. „Вл. 

Варненчик", бл. 209, вх. 1, ет. 4, ап. 14.  

След проверка в настанителната преписка е установено, че наемателите 

Росица Маринова, Цветелина Иванова и Мая Иванова не са изпълнили 

задължението си по чл. 14, ал. 8 от НУРУЖНГНПОЖ, а именно да предоставят 

ежегодно в срок до 31 декември  декларации за семейно положение и имотно 

състояние за текущата година. Липсват декларации за 2017 г. и за 2018 г.  

По преписката има приложена справка от месец юни 2019 по абонатен 

№1276168, съдържаща информация и за абонатен №1278509, чийто титуляр е 

Росица Христова Маринова, и е установено, че по партидите има задължения за 

вода към „В и К – Варна“ ООД по фактури за периода м. септември 2008 г. – м. 

май 2019 г., в размер на 3 171,41 лв. с включени лихви. 

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

№ПНО16000324ВН/10.06.2016 г. от Община Варна е установено, че лицето Росица 

Христова Маринова е привлечено по търговско дело №1228/2013 г. по описа на 

ВОС като помагач на страната на Община Варна, което дължи суми към „В и К – 

Варна“ ООД за ползвани В и К услуги за периода 10.09.2010 г. – 09.09.2013 г., по 

партида с абонатен №1276168 – 1 008,52 лв. и по партида с абонатен №1278509 – 

748,00  лв. Общата дължима сума е в размер на 1 756,52 лв. До разглеждане на 

преписката на заседание на комисията, Росица Маринова е възстановила на 

Община Варна само 200,00 лв. от цялата дължима сума. 

От Справка за декларирани данни, изх. №R00061190/25.06.2019г., 

издадена от Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна е установено, че 

Росица Христова Маринова е собственик на ¼ идеални части от имот №3579, с 

площ 2 214 кв.м., находящ се в местност „Боровец север“, район „Аспарухово“, гр. 

Варна. 

Видно от справки по лице към Служба по вписванията – Варна е 

установено, че по партидите на Росица Христова Маринова, ЕГН5907231132 и на 

дъщеря й – Мая Иванова Иванова, ЕГН8105021030, има вписвания, отбелязвания и 

заличавания, а именно: лицата са длъжници относно ¼ идеална част от поземлен 

имот, площ по док. – 888,000 кв., местност – „Франга дере и Кокарджа“, номер по 

предходен план:529, гр. Варна. 

От Справка за задължения и плащания от 23.10.2019г., изготвена от 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, за общински жилищен имот с адрес: гр. Варна, ж.к. 

„Вл. Варненчик“, бл.209, вх.1, ет.4, ап.14, с партиден №11605, за периода от 

месец февруари 2017г. до месец септември 2019г. (включително), е видно, че 

Росица Христова Маринова има задължения към дружеството („Веолия Енерджи 

Варна“ ЕАД), които са в размер на 2 497,04 лева – главница и 353,10 лева – 

лихва, които представляват консумативни разходи за топлофикационни услуги.  

С констативен протокол №149/13.05.2020 г. е установено, че Росица 

Маринова има задължения за неплатена топлинна енергия, както следва: 

- „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е образувала четири изпълнителни 

дела срещу Росица Маринова за неплатени задължения за ползвана топлинна 

енергия в общ размер на 26 697,31 лв.; 

- Отделно от дължимата сума по образуваните съдебни производства в 

размер на 26 697,31 лв., Росица Маринова има задължения и за периода м. 

ноември 2019 г. – м. март 2020 г., в размер на 621,54 лв. 

От справка, направена на 19.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Росица 

Маринова няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1276168, 

включваща и информация за аб. №1278509 към „В и К – Варна“ ООД и по 

клиентски №1100097116 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е видно, че абонатът има 

задължения за вода по фактури за периода м. септември 2008 г. – м. април 2020 



г., в размер на 3 513,57 лв. и задължения за ел. енергия по фактури от м. април 

2020 г. и м. май 2020 г. 

С оглед на горното, комисията прави извода, че наемното правоотношение 

на Росица Маринова и членовете на домакинството й не може да бъде продължено. 

Осъществен е състава на чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 6 и т. 7 от Закона 

за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 5, 

т. 7 и т. 9, предложение 2-ро от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна за прекратяване 

на наемното правоотношение, поради неплащане на консумативните разноски към 

експлоатационните дружества за повече от 3 месеца, изтичане на срока за 

настаняване на наемателя в общинско жилище, определен с настанителна заповед 

на Кмета на Района, 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 ежегодно предоставяне на декларации за семейно 

положение и имотно състояние за текущата година. 

С оглед на изложеното, на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ, 

във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 6, т. 7 от Закона за 

общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 5, т. 7, т.9, 

предложение 2-ро от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.1 – Предлага на кмета на Района да бъдат прекратени 

наемните отношения с Росица Христова Маринова, ЕГН5907231132, Цветелина 

Иванова Иванова, ЕГН8407030979 – дъщеря, Мая Иванова Иванова, 

ЕГН8105021030 – дъщеря и членовете на семейството й, възникнали с 

настанителна заповед №111/21.11.2012 г. и договор №111/21.11.2012 г. за 

отдаване под наем за общинско жилище на адрес ж. к. „Вл. Варненчик", бл. 209, 

вх. 1, ет. 4, ап. 14. 

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

предложението се приема. 

 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на комисията бе закрито на 

20.05.2020 г. в 11:30 ч.  

 

 

 

 

 

Бистра Спасова-Йорданова, …………………… 

Председател на комисията 

 

Николай Георгиев, ……………………….  

Член на комисията 

 

Даниел Николов, ………………………. 

Член на комисията 

 

Десислава Минчева, ………………………. 

Член на комисията 

 

Гергана Иванова, ……………………….  

Член на комисията 
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