
 

 

   ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ 

 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№02/12.06.2020 г. 

 

 

 

Днес, 12.06.2020 г., в 9.00 часа, се проведе заседание на жилищната комисия 

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

със Заповед №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. 

3. Настаняване на картотекирани граждани, съобразно наличния свободен 

жилищен фонд. 

 

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. №ОСИСД20002160ВЛ/18.05.2020 г. от Лиляна Здравкова 

Симеонова, ЕГН7502181017 и Сашо Митков Симеонов, ЕГН6112081180 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 

Лиляна Симеонова и Сашо Симеонов, с която декларират две деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

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

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

От удостоверения с №№429/26.05.2020 г., 430/26.05.2020 г., 431/26.05.2020 

г., 432/26.05.2020 г. за настоящ адрес е видно, че адресите на Лиляна Симеонова, 

Сашо Симеонов и Иван Симеонов са различни от посочените в заявлението и 

декларацията, но са на територията на Район „Вл. Варненчик“, а адреса на Димка 

Симеонова не е на територията на района, което е в противоречие с изискването на 

чл.4, ал.2 за подаване на заявлението и декларацията по настоящ адрес. Детето е 

регистрирано на адреса на ДМСГД – гр. Варна, но от служебна бележка, депозирана 

към уведомление №ОСИСД20002160ВЛ-002ВЛ/02.06.2020 г. е видно, че е изписано 

от дома през 2007 г. Настоящият адрес на Димка Симеонова не е сменен.  

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

от НУРУЖНГНПОЖ на Общински съвет - Варна, комисията взе следното 



 

РЕШЕНИЕ 1.1 – Да се уведомят заявителите, че следва да отстранят 

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

неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. 

Отлага за разглеждане заявление с вх. №ОСИСД20002160ВЛ/18.05.2020 г. от 

Лиляна Здравкова Симеонова, ЕГН7502181017 и Сашо Митков Симеонов, 

ЕГН6112081180, като последните да бъдат уведомени, че в тридневен срок от 

съобщението следва да представят удостоверение за регистрация по настоящ адрес 

на Димка Сашева Симеонова на територията на Район „Вл. Варненчик“, като им се 

укаже, че неизпълнението в срок ще доведе до отказ от страна на жилищната 

комисия за включването им картотеката на Район „Вл. Варненчик“. 

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

предложението се приема. 

2. Декларация вх. №ОСИСД20002220ВЛ/20.05.2020 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Илияна Борянова Тодорова, 

ЕГН9404061113. 

Илияна Тодорова е картотекирана с едно дете трета група по заявление с 

№ОСИСД18002057ВЛ/15.03.2018 г. С настоящата декларация Илияна Тодорова 

декларира две деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

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

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

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, за което е съставен констативен протокол №001391/27.05.2020 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 1.2 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Илияна Борянова Тодорова, ЕГН9404061113, като я оставя 

картотекирана в картотеката на граждани с установени жилищни нужди с членовете 

на семейството й: Красимир Георгиев Красимиров, ЕГН1648171023 и Радомир 

Георгиев Красимиров, ЕГН1949101042. Степента на жилищната нужда остава 

непроменена. 

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

предложението се приема. 

3. Заявление с вх. №ОСИСД20002471ВЛ/04.06.2020 г. от Александра 

Мирославова Димитрова, ЕГН8410021118 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 Александра Димитрова, с която 

декларира две деца. 

През 2003 година заявителката е била картотекирана сама трета група в 

картотеката на Район „Вл. Варненчик“ по молба с вх. №65/07.07.2003 г. По 

настоящото заявление 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, които са приобщени към 

административната преписка. След преглед на документите по преписката и 

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

№001395/08.06.2020 г., е установено, че всъщност заявителката е подала 

годишната си декларация, а не желае да бъде картотекирана отново, лицата живеят 

на посочения адрес и отговарят на условията да останат картотекирани. 

 Предвид изложеното, с оглед установения предмет на искането на 

заявителката, на основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.3 – Прекратява производството по заявление вх. 

№ОСИСД20002471ВЛ/04.06.2020 г. от Александра Димитрова. Приобщава 

декларацията приложена към настоящото заявление към картотечната преписка от 

2003 г. на Александра Мирославова Димитрова, ЕГН8410021118, като я оставя 

картотекирана в картотеката на граждани с установени жилищни нужди с членовете 

на семейството й: Мирослав Стоянов Димитров, ЕГН1351251000 – син и Радина 



Стоянова Димитрова, ЕГН1351251015 – дъщеря. Степента на жилищната нужда 

остава непроменена. 

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

предложението се приема. 

4. Заявление с вх. №ОСИСД20002500ВЛ/05.06.2020 г. от Пламен Иванов 

Иванов, ЕГН8502020945 и Даниела Красимирова Иванова, ЕГН8202072830 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 Иванов и Даниела Иванова, с която декларират, че имат 

две деца.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

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

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

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00080841/08.06.2020 г. от 

дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Пламен Иванов 

Иванов, ЕГН8502020945 има декларирани по 1/6 идеални части от жилища, 

находящи 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. 

От удостоверения, изх. №№468/08.06.2020 г., 469/08.06.2020 г., 

470/08.06.2020 г. за настоящ адрес е видно, че Даниела Иванова и двете деца имат 

настоящ адрес, който не е в Район „Вл. Варненчик“.  

Това е в противоречие с изискването на чл. 4, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, 

съгласно, които 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. 1, предложение трето от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.4 - отказва картотекиране в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди на Пламен Иванов Иванов, ЕГН8502020945 и членовете на 

семейството му. 

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

предложението се приема. 

5. Заявление с вх. №ОСИСД20002598ВЛ/09.06.2020 г. от Маринка Петрова 

Маринова, ЕГН6610060993 и Симона Иванова Иванова, ЕГН0150170990 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 Маринка Маринова и Симона Иванова, с която декларират, че са 

майка и дъщеря.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

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

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

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00080972/09.06.2020 г. от 

дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Маринка Петрова 

Маринова, ЕГН6610060993 има декларирани по 1/6 идеални части от земя и жилище, 

находящи се в гр. Варна, м. „Планова“ №1034. 

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

партидата на Маринка Петрова Маринова, ЕГН6610060993 има вписвания, 

отбелязвания и заличавания, а именно:  

а) На 19.02.2019 г. е вписана като страна – длъжник, по акт – Заличаване на 

възбрана относно съсобствен имот в гр. Варна, м. „Планова“, сграда; 

б) На 19.02.2019 г. е вписана като страна – длъжник, по акт – Заличаване на 

възбрана относно съсобствен имот в гр. Варна, м. „Планова“, парцел; 



 

в) На 28.01.2019 г. е вписана като страна – длъжник, по акт – Налагане на 

възбрана в/у недвижим имот или вещно право относно съсобствен имот в гр. Варна, 

м. „Планова“, парцел; 

г) На 14.07.2017 г. е вписана като страна – длъжник, по акт – Налагане на 

възбрана в/у недвижим имот или вещно право относно съсобствен имот в гр. Варна, 

м. „Планова“, сграда; 

д) На 14.07.2017 г. е вписана като страна – длъжник, по акт – Налагане на 

възбрана в/у недвижим имот или вещно право относно съсобствен имот в гр. Варна, 

м. „Планова“, парцел; 

е) На 10.11.2016 г. е вписана като страна – ипотекарен длъжник, по акт – 

Заличаване на договорна ипотека относно съсобствен имот в гр. Варна, м. 

„Планова“, сграда; 

ж) На 10.11.2016 г. е вписана като страна – ипотекарен длъжник, по акт – 

Заличаване на договорна ипотека относно съсобствен имот в гр. Варна, м. 

„Планова“, парцел. 

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00080973/09.06.2020 г. от 

дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Симона Иванова 

Иванова, ЕГН0150170990 има декларирани по 5/18 идеални части от земя и жилище, 

находящи се в гр. Варна, м. „Планова“ №1034. 

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

партидата на Симона Иванова Иванова, ЕГН0150170990 има вписвания, 

отбелязвания и заличавания, а именно:  

а) На 28.01.2019 г. е вписана като страна – длъжник, по акт – Налагане на 

възбрана в/у недвижим имот или вещно право относно съсобствен имот в гр. Варна, 

м. „Планова“, парцел. 

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2, 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 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, както и да не 

притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно, вилно или 

курортно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху 

него; земи до 10 км. от морската брегова ивица. 

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Варна е първа категория населено 

място. 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.5 - отказва картотекиране в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди на Маринка Петрова Маринова, ЕГН6610060993 и Симона Иванова 

Иванова, ЕГН0150170990. 

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

предложението се приема. 

6. Заявление с вх. №ОСИСД20002015ВЛ/11.05.2020 г. от Емил Миленов 

Каракашев, ЕГН9208270942 за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди.  

След извършване на служебна проверка се установи наличието на очевидна 

фактическа грешка в изписването на презимето на г-н Каракашев. 

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ 1.6 – извършва поправка на очевидна фактическа грешка в 

решение №1.58/01/19.05.2020 г., 20.05.2020 г., като вместо вписаното в него 

презиме на Емил Каракашев – Методиев, вписва в протокола името – Миленов.  

 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. 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. №АУ039508ВЛ/13.05.2020 г. от Севастица Георгиева 

Митренцова, ЕГН5608101132 – наемател на общинско жилище в бл. 204, вх. 1, ет. 4, 

ап. 16, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на синовете й Атанас Николов Митренцов и Георги Николов 

Митренцов. Към заявлението е приложена декларация от Севастица Митренцова за 

семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. Г-жа Митренцова 

заявява, че в срок до 10.07.2020 г. Георги Митренцов 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 Атанас Николов Митренцов, 

ЕГН7305121204, 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 №АУ039508ВЛ-001ВЛ/13.05.2020 г., в която 

не декларира членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед Севастица Митренцова е вписана с Атанас 

Митренцов, Георги Митренцов и членовете на семейството му: Мария Митренцова – 

дъщеря.  Заповедта е със срок до 02.06.2020 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.  

Видно от справка, направена на 21.05.2020 г. по регистър на задължените 

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

Митренцова няма задължения за наем за общинското жилище. 

От удостоверение, изх. №263/21.05.2020 г., за семейно положение, съпруг/а 

и деца е видно, че Георги Митренцов е женен за Радостина Митренцова и има едно 

дете – Мария Митренцова. Установено е, че г-н Г. Митренцов няма подадена 

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

едномесечен срок от промяна на обстоятелствата в семейното му положение, с което 

наемателя не е изпълнил задълженията си по чл. 8, т. 11, Раздел IV от Договор 

№118/02.06.2017 г. за отдаване под наем. Съгласно чл. 9, т. 1, б. „и“, предложение 

2-ро, Раздел V от Договора, същия се прекратява при неспазване на сроковете, 

посочени в чл. 8, т. 8 и т. 11.  

От удостоверение, изх. №415/21.05.2020 г., за настоящ адрес на Мария 

Митренцова е видно, че адреса на лицето не съвпада с адреса на общинското 

жилище. 

От служебно направени справки на 21.05.2020 г. по абонатен №1174957 към 

„В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100089845 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 

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

Предвид установеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.1 – Не удовлетворява искането на г-жа Севастица Митренцова 

сина й Георги Митренцов да бъде вписан в настанителната заповед. 

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. 204, вх. 1, ет. 4, ап. 16 на Севастица Георгиева Митренцова, 

ЕГН5608101132 и Атанас Николов Митренцов, ЕГН7305121204. 

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

предложението се приема. 

2. Заявление вх. №АУ041218ВЛ/19.05.2020 г. от Живка Христова Димитрова, 

ЕГН5711200999 – наемател на част от общински жилищен имот в ж. к. „Вл. 

Варненчик”, ул. „Ниш” №1, с искане за преиздаване на настанителната заповед и 

договора за отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация от Живка 

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

В последната настанителна заповед Живка Димитрова е вписана сама. 

Заповедта е със срок до 17.06.2020 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.  



 

От справка с изх. №R00079478/21.05.2020 г. за декларирани данни от 

Дирекция МД – Община Варна е установено, че Живка Димитрова притежава 

собственост по 1/14 идеални части от жилища, находящи се в гр. Варна, ж.к. 

„Владислав Варненчик“ №28. 

С писмо №АУ041218ВЛ-001ВЛ/22.05.2020 г. на Живка Димитрова е определен 

срок един месец от отмяната на извънредното положение да представи в 

деловодството на районната администрация, доказателства за прекратяване на 

съсобственостите си, при условие, че лицето не получава реален дял по отношение 

на посочените имоти.  

Към уведомление с №АУ041218ВЛ-003ВЛ/05.06.2020 г. Живка Димитрова е 

приложила удостоверение от Районен съд – Варна за отказ от наследство.  

От служебна бележка №АУ041217ВЛ/19.05.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1705850 към 

„В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100167878 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 

видно, че 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 2.2 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 1 година за част от общински жилищен имот, представляващ 

къща /две стаи и коридор/, с административен адрес ж. к. „Вл. Варненчик”, ул. 

„Ниш” №1 на Живка Христова Димитрова, ЕГН5711200999. 

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

предложението се приема. 

3. Заявление вх. №АУ041269ВЛ/19.05.2020 г. от Нела Живкова Пасева, 

ЕГН8505190950 и Светлозар Спасов Пасев, ЕГН8104061044 – наематели на част от 

общински жилищен имот в ж. к. „Вл. Варненчик”, ул. „Ниш” №1, с искане за 

преиздаване на настанителната заповед и договора за отдаване под наем. Към 

заявлението е приложена декларация от Нела Пасева и Светлозар Пасев за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларират две 

деца.  

В последната настанителна заповед Нела Пасева е вписана със съпруга си 

Светлозар Пасев и двете им деца. Заповедта е със срок до 17.06.2020 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.  

От справка, направена на 21.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Нела Пасева 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 20.05.2020 г. по абонатен №1705850 към 

„В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100288424 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 

видно, че 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 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 1 година за част от общински жилищен имот, представляващ 

къща /две стаи и коридор/, с административен адрес ж. к. „Вл. Варненчик”, ул. 

„Ниш” №1 на Нела Живкова Пасева, ЕГН8505190950 и членовете на семейството й. 

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

предложението се приема. 

4. Заявление вх. №АУ041586ВЛ/20.05.2020 г. от Петя Николова Славова, 

ЕГН6806190973 и Филко Александров Арабаджиев, ЕГН6706251020 – наематели на 

общинско жилище в бл. 26, ет. 1, ап. 7, с искане за преиздаване на настанителната 

заповед и договора за отдаване под наем. Заявлението е подадено от Иван 

Красимиров Иванов, ЕГН8205300960, пълномощник на Петя Славова и Филко 

Арабаджиев. Иван Иванов заявява, че собственоръчно подписани декларации за 

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



Филко Арабаджиев ще бъдат депозирани в районната администрация две седмици 

след приключване на епидемичната обстановка. 

В последната настанителна заповед Петя Славова е вписана със съпруга си 

Филко Арабаджиев и непълнолетния им син Филип Арабаджиев. Заповедта е със 

срок до 30.05.2020 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 удостоверение, изх. №388/21.05.2020 г., за промени на постоянен адрес е 

видно, че Филко Арабаджиев има постоянен адрес в с. Венелин, общ. Долни Чифлик 

от 2000 г. Това е в противоречие с изискването на чл. 4, ал. 1, т. 6 от 

НУРУЖНГНПОЖ, съгласно, която кандидатите за настаняване в общински жилища и 

членовете на техните семейства трябва да имат постоянен адрес на територията на 

Община Варна повече от 5 /пет/ години без прекъсване. 

От справка, направена на 29.05.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Петя Славова има 

задължения за наем за м. май 2020 г. за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 21.05.2020 г. по абонатен №1501844 към 

„В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100309004 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 

видно, че абоната има задължения за вода по фактури за периода м. февруари 2019 

г. – м. август 2019 г. 

Предвид установеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.4 – 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, т. 9 от Закона за 

общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 1, предложение 2-ро, т. 5, т. 7 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, предложение 3-то и 4-то 

от Раздел V от Договор №65/30.05.2017 г. за отдаване под наем, предлага на кмета 

на Района да бъде прекратено наемното отношение с Петя Николова Славова, 

ЕГН6806190973, Филко Александров Арабаджиев, ЕГН6706251020 и членовете на 

семейството им, възникнало с настанителна заповед №65/30.05.2017 г. и договор 

№65/30.05.2017 г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес: гр. Варна, 

ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 26, ет. 1, ап. 7. 

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

предложението се приема. 

5. Заявление №АУ041867ВЛ/20.05.2020 г. от Гергана Илиева Иванова, 

ЕГН7007241234 – наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. 11, ет. 8, ап. 70, с 

искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за отдаване под наем. 

Към заявлението е приложена декларация от Гергана Иванова за семейно положение 

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

В последна настанителна заповед Гергана Иванова е била вписана с дъщеря 

си Илияна Иванова. Заповедта е със срок до 21.05.2020 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 служебна бележка №АУ041870ВЛ/20.05.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 05.06.2020 г. по абонатен №1743600 към 

„В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100169714 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 

видно, че има задължения за вода по фактура от м. май 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. 1 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 2.5 – 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. 11, ет. 8, ап. 70 на Гергана Илиева Иванова, 

ЕГН7007241234 и членовете на семейството й. 

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

предложението се приема. 

 



 

6. Заявление вх. №АУ042296ВЛ/21.05.2020 г. от Надежда Василева Демирева, 

ЕГН7005291175 и Щилиян Демиров Демиров, ЕГН6407161044 – наематели на 

общинско жилище в бл. 404, вх. 16, ет. 4, ап. 240, с искане за преиздаване на 

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

Щилиянов Демиров. Към заявлението е приложена декларация от Надежда Демирева 

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

Варна. Приложена е и декларация от Щилиян Демиров, с която декларира желанието 

си съпругата му да бъде вписана като титуляр по настанителна заповед, поради 

здравословни причини. 

В деловодството на районната администрация от Венцислав Щилиянов 

Демиров, ЕГН9006121048 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 №АУ042296ВЛ-001ВЛ/21.05.2020 г. 

Венцислав Демиров декларира едно дете – Селин Демирова.  

В последната настанителна заповед Щилиян Демиров е вписан със съпругата 

си Надежда Демирева и пълнолетния им син – Венцислав Демиров. Заповедта е със 

срок до 14.06.2020 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.  

От удостоверения №№424/27.05.2020 г., 442/27.05.2020 г. за промени на 

постоянен адрес и за настоящ адрес е видно, че адресите на Селин Демирова са 

различни от адреса на общинското жилище. 

От справка, направена на 23.04.2020 г. по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че Щилиян Демиров 

няма задължения за наем за общинското жилище. 

От служебно направени справки на 26.05.2020 г. по абонатни №№1275026, 

1275025 към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100169564 към „Енерго Про 

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

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.6 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№73/14.06.2017 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№73/14.06.2017 г. за наем с Щилиян Демиров Демиров, ЕГН6407161044 и членовете 

на домакинството му.  

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. 16, ет. 4, ап. 240 на Надежда Василева Демирева, 

ЕГН7005291175, членовете на семейството й: Щилиян Демиров Демиров, 

ЕГН6407161044 – съпруг и Венцислав Щилиянов Демиров, ЕГН9006121048. 

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

предложението се приема. 

7. Заявление №АУ042928ВЛ/26.05.2020 г. от Петър Кимчев Денев, 

ЕГН7610291145 – наемател на общинско жилище в бл. 215, вх. 1, ет. 4, ап. 16, с 

искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за отдаване под наем. 

Към заявлението е приложена декларация от Петър Денев за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларира една дъщеря – 

Жасмина Денева. 

В последна настанителна заповед Петър Денев е бил вписан с дъщеря си 

Жасмина Денева. Заповедта е със срок до 17.05.2020 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 служебна бележка №АУ042926ВЛ/26.05.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 29.05.2020 г. по абонатни №№1018295, 

1606884 към „В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100259018 към „Енерго Про 

Варна“ ЕАД е видно, че няма задължения за вода, но има задължения за ел. енергия 

по фактури от м. април 2020 г. и м. май 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. 1 и чл. 13, ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 2.7 – 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. 215, вх. 1, ет. 4, ап. 16 на Петър Кимчев Денев, ЕГН7610291145 и 

членовете на семейството му. 

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

предложението се приема. 

8. Заявление №АУ045142ВЛ/01.06.2020 г. от Виолета Симеонова Кожухарова, 

ЕГН6104261033 – наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. 11, ет. 2, ап. 54, с 

искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за отдаване под наем. 

Към заявлението е приложена декларация от Виолета Кожухарова за семейно 

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

членове на семейството си. 

В последна настанителна заповед Виолета Кожухарова е била вписана сама. 

Заповедта е със срок до 11.07.2020 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 служебна бележка №АУ045143ВЛ/01.06.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 11.06.2020 г. по абонатен №1743584 към 

„В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100169703 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 

видно, че 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 2.8 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

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

Варненчик“, бл. 405, вх. 11, ет. 2, ап. 54 на Виолета Симеонова Кожухарова, 

ЕГН6104261033.  

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

предложението се приема. 

9. Заявление вх. №АУ046323ВЛ/03.06.2020 г. от Надежда Маринова Иванова, 

ЕГН7609281198 – наемател на общинско жилище в бл. 226, вх. 3, ет. 7, ап. 75, с 

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

вписване на Неда Иванова Христова. Заявлението е подадено от Неда Иванова 

Христова, ЕГН4407181031, пълномощник на Надежда Иванова. Неда Христова 

заявява, че собственоръчно подписани декларации за семейно положение и по чл. 4 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Надежда Иванова ще бъдат депозирани в 

районната администрация в срок до 10.08.2020 г. 

В деловодството на районната администрация от Неда Иванова Христова, 

ЕГН4407181031 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 №АУ046323ВЛ-001ВЛ/03.06.2020 г., с която 

не декларира членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед Надежда Иванова е вписана с дъщеря си 

Илиана Недева и майка си Неда Христова. Заповедта е със срок до 04.05.2020 г.  

Към настоящият момент Илиана Иванова Недева, ЕГН0141100990 е 

пълнолетна. В деловодството на районната администрация няма депозирани от 

Илиана Недева 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 направена на 03.06.2020 г. справка по лице в Служба по вписванията – 

Варна е установено, че по партидата на Неда Иванова Христова, ЕГН4407181031 има 

вписвания, отбелязвания и заличавания, а именно:  

а) На 07.03.2019 г. е вписана като страна – длъжник, по акт – Налагане на 

възбрана в/у недвижим имот или вещно право относно имот с площ по док. – 1,000 

дка, местност Фатрико дере, гр. Варна. 

б) На 05.05.2020 г. е вписана като страна – длъжник, по акт – Заличаване на 

възбрана относно имот с площ по док. – 1,000 дка, местност Фатрико дере, гр. 

Варна. 

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, 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 незастроен поземлен имот, предназначен за 

жилищно, вилно или курортно строителство, идеални части от такъв имот или право 

на строеж върху него на територията на Община Варна, в райони на населените 

места от 0 до 3 категория включително, /определена в Единния класификатор на 

административно-териториалните и териториални единици в Република България/ в 

курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км. от 

морската брегова ивица. 

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Варна е първа категория населено 

място. 

От служебна бележка №АУ046319ВЛ/03.06.2020 г. е видно, че наемателят 

няма задължения към общинския бюджет. 

От служебно направени справки на 11.06.2020 г. по абонатен №1506704 към 

„В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100289268 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 

видно, че абонатът има задължения за вода по фактури за периода м. февруари 

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

Предвид установеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.9 – Не удовлетворява искането на г-жа Надежда Иванова, 

подадено от Неда Христова – упълномощено лице за предоставяне на срок до 

10.08.2020 г. за депозиране на декларации за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Надежда Иванова. 

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, т. 7 от Закона за общинската собственост, 

чл. 21, ал. 1, т. 5, т. 7 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и чл. 9, ал. 1, б.“а“, б.“г“, 

предложение 3-то, б.“и“ от Раздел V от Договор №45/04.05.2017 г. за отдаване под 

наем, предлага на кмета на Района да бъде прекратено наемното отношение с 

Надежда Маринова Иванова, ЕГН7609281198, Илиана Иванова Недева, 

ЕГН0141100990 и Неда Иванова Христова, ЕГН4407181031, възникнало с 

настанителна заповед №45/04.05.2017 г. и договор №45/04.05.2017 г. за отдаване 

под наем за общинско жилище на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 226, 

вх. 3, ет. 7, ап. 75. 

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

предложението се приема. 

10. Настанителна преписка на Осман Юсеин Девриш, ЕГН6406021048 – 

наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 222, вх. 4, ет. 1, ап. 81. 

Осман Девриш, Надежда Абаджиева – съпруга, Жулиета Дикова – дъщеря и 

членовете на семейството й: Роза Дикова, Лидия Дикова и Инджи Дикова са 

настанени в общинския имот със Заповед №116/02.08.2018 г. на Кмета на Район „Вл. 

Варненчик“ и Договор №116/02.08.2018 г. за отдаване под наем. Срокът им е за три 

години, а именно до 02.08.2021 г. 

При извършени проверки на общинския имот е установено с констативни 

протоколи с №№001321/20.11.2019 г., 001331/18.02.2020 г., че Осман Девриш и 

вписаните в настанителна заповед членове на домакинството му не живеят в 

жилището, а то се обитава от лица, които не са вписани в заповедта за настаняване. 

Общинският имот е принудително иззет от самонастанените лица на 

28.04.2020 г. в изпълнение на Заповед №061/04.03.2020 г. на Кмета на Район „Вл. 

Варненчик“. Патрона на входната врата на жилището е сменен, вратата е заключена 

и запечатана с лепенки с печат на Район „Вл. Варненчик“. Личните вещи, 



собственост на Осман Девриш и членовете на домакинството му са оставени в 

общинското жилище. 

При проверка на настанителната преписка е констатирано, че за 2019 г. няма 

представени от Осман Девриш и вписаните в настанителната заповед сънаематели 

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.  

От направени справки е установено, че наемите за общинския имот и 

консумативните разходи системно не се изплащат в срок. 

Съгласно Раздел IV, чл. 8, т. 1, и т. 9 от сключения с Осман Девриш Договор 

№116/02.08.2018 г. за наем, наемателят се е задължил да заплаща лично и в срок 

наемната цена и всички консумативни разходи за ползваното общинско жилище. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

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

и Дирекция МД – Община Варна.  

От справка с изх. №R00081035/10.06.2020 г. за декларирани данни от 

Дирекция МД – Община Варна е установено, че Надежда Михайлова Абаджиева, 

ЕГН6302251136 е собственик на 1/7 идеални части от земя и жилища в гр. Варна, 

ул. „Пробуда“ №160. 

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 изх. №295/10.06.2020 г. за семейно положение на Жулиета 

Дикова е видно, че имената на децата й са променени. Жулиета Дикова няма 

подадена в районната администрация декларация 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, удостоверяваща 

промяна в имената на децата, с което не е изпълнила разпоредбата на чл. 8, т. 11 от 

Раздел IV от договора за наем. 

С оглед на горното комисията прави заключение, че Осман Девриш, Надежда 

Абаджиева, Жулиета Дикова и членовете на семейството й не отговарят на 

условията по наредбата да бъдат наематели на общинския жилищен имот. 

От служебно направени справки на 10.06.2020 г. по абонатен №1155131 към 

„В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100163034 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 

видно, че абонатът няма задължения за вода, но има за ел. енергия по фактури за 

периода м. януари 2020 г. – м. май 2020 г.  

От служебна бележка с изх. №АУ050279ВЛ/11.06.2020 г. е видно, че Осман 

Девриш има задължения към общинския бюджет, в размер на 135,76 лв., 

представляващи неплатени наеми за общинското жилище за м. март 2020 г., м. май 

2020 г. и м. юни 2020 г. 

Към настоящия момент Осман Девриш не е пожелал да му бъдат предоставени 

ключовете за запечатаното общинско жилище. 

Комисията прави извода, че Осман Девриш и членовете на домакинството му 

не използват общинския жилищен имот по предназначение, а именно за 

задоволяване на жилищните им нужди. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.10 – 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. 7, т. 8, т. 9 от Закона за 

общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 8, т. 9, предложение 2-ро от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и чл. 9, ал. 1, б.“г“, предложение 3-то и 4-то, б. „и“, 

б. „й“, б. „к“, предложение 2-ро, Раздел V от Договор №116/02.08.2018 г. за 

отдаване под наем, предлага на кмета на Района да бъде прекратено наемното 

отношение с Осман Юсеин Девриш, ЕГН6406021048, Надежда Михайлова Абаджиева, 



ЕГН6302251136, Жулиета Антонова Дикова, ЕГН8902171099 и членовете на 

семейството й, възникнало с настанителна заповед №116/02.08.2018 г. и договор 

№116/02.08.2018 г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес гр. Варна, 

ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 222, вх. 4, ет. 1, ап. 81. 

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

предложението се приема.   

 

По точка трета от дневния ред Бистра Спасова-Йорданова докладва на 

комисията, че след проведени процедури по прекратяване на наемни 

правоотношения и изземване са налични десет свободни жилища.  

За да вземе решенията си, комисията прегледа: преписките на включените в 

картотеката граждани с установени жилищни нужди; депозираните в районната 

администрация заявления с №№ОСИСД19005060ВЛ/12.09.2019 г. от Олга Стоянова 

Димитрова, ОСИСД19005663ВЛ/21.10.2019 г. от Неделчо Светославов Недев, 

ОСИСД19006527ВЛ/05.12.2019 г. от Димитричка Кирилова Василева, 

ОСИСД20000256ВЛ/09.01.2020 г. от Катя Александрова Иванова,  

ОСИСД20001160ВЛ/05.03.2020 г. от Милена Сандева Йорданова,  

ОСИСД20001565ВЛ/06.04.2020 г. от Ани Христова Мирчева и 

ОСИСД20002097ВЛ/15.05.2020 г. от Теодора Ганчева Грозева с искане за 

настаняване в свободни общински имоти; докладна записка 

№ОСИСД20002114ВЛ/15.05.2020 г. от ст. експерт СЖП в дирекция БСИД относно 

молби на картотекирани граждани, всичките с искания за настаняване в общински 

жилища, находящи се в ж.к. „Вл. Варненчик“, блок 32; искания от наематели на 

общински жилища за пренастаняване на семействата им в други жилищни имоти, с 

депозирани заявления с №№ОСИСД20000273ВЛ/10.01.2020 г. от Бойка Томова 

Иванова, ОСИСД20000341ВЛ/13.01.2020 г. от Катя Атанасова Недкова, 

ОСИСД19006367ВЛ/28.11.2019 г. от Марийка Кирова Радева, 

ОСИСД20002188ВЛ/19.05.2020 г. от Живка Христова Димитрова и 

ОСИСД20002194ВЛ/19.05.2020 г. от Милка Юлиянова Радева. 

Съобразявайки фактите и обстоятелствата от значение за случаите, комисия 

взе следните 

РЕШЕНИЕ 3.1 – 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 Район „Вл. 

Варненчик“ в общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 32, вх. 

2, ет. 1, ап. 47 да пренастани Милка Юлиянова Радева, ЕГН8801031150 и членовете 

на семейството й за срок от 3 години. Наемателите да освободят обитаваното до 

момента общинско жилище в едномесечен срок от получаване на новата 

настанителна заповед. 

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.2 – 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 Район „Вл. 

Варненчик“, след освобождаване на общинския жилищен имот на адрес гр. Варна, 

ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 32, вх. 2, ет. 8, ап. 74 от Милка Юлиянова Радева, 

ЕГН8801031150 и членовете на семейството й, в същия да настани Снежана 

Руменова Трифонова, ЕГН7511301054 и членовете на домакинството й за срок от 3 

години. След издаване на настанителна заповед, Снежана Руменова Трифонова, 

ЕГН7511301054 и членовете на домакинството 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. 

РЕШЕНИЕ 3.3 – 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 Район „Вл. 

Варненчик“ в общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 32, вх. 

2, ет. 4, ап. 60 да настани Северина Юлиянова Драгомирова, ЕГН8511248814 и 

членовете на семейството й за срок от 3 години. Във връзка с това Северина 

Юлиянова Драгомирова, ЕГН8511248814 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. 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 3.4 – 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 Район „Вл. 

Варненчик“ в общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 32, вх. 

2, ет. 8, ап. 77 да настани Мукадис Салиева Юсменова, ЕГН7606191017 и членовете 

на семейството й за срок от 3 години. Във връзка с това Мукадис Салиева Юсменова, 

ЕГН7606191017 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. 

РЕШЕНИЕ 3.5 – 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 Район „Вл. 

Варненчик“ в общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 35, вх. 

2, ет. 4, ап. 45, да настани Пламена Сашева Иванова, ЕГН8608260973, Жасмина 

Сашева Иванова, ЕГН8501241031 и членовете на семейството й за срок от 3 години. 

Във връзка с това Пламена Сашева Иванова, ЕГН8608260973, Жасмина Сашева 

Иванова, ЕГН8501241031 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. 

РЕШЕНИЕ 3.6 – 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 Район „Вл. 

Варненчик“ в общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 303, вх. 

9, ет. 3, ап. 143 да настани Олга Стоянова Димитрова, ЕГН7703265193 и членовете 

на домакинството й за срок от 3 години. Във връзка с това Олга Стоянова 

Димитрова, ЕГН7703265193 и членовете на домакинството 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. 

РЕШЕНИЕ 3.7 – На основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

правоотношение със Светослав Янев Недев, ЕГН6004011046 и съпругата му Виолета 

Йорданова Недева, ЕГН6608310978, възникнало с настанителна заповед 

№11/09.01.2018 г. и договор №11/09.01.2018 г. за наем за общински жилищен имот 

на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 402, вх. 11, ет. 5, ап. 215. 

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 Район „Вл. Варненчик“ в 

общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 402, вх. 11, ет. 5, ап. 

215 да настани Янка Господинова Иванова, ЕГН8507111138, членовете на 

семейството й и Неделчо Светославов Недев, ЕГН8501310960.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.8 – 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 Район „Вл. 

Варненчик“ в общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 404, вх. 

1, ет. 5, ап. 14 да пренастани Бойка Томова Иванова, ЕГН7305080996, членовете на 

семейството й и Виолета Сабинова Алиева, ЕГН9911050975, за срок от 3 години. 

Наемателите да освободят обитаваното до момента общинско жилище в едномесечен 

срок от получаване на новата настанителна заповед. 

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.9 – 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 Район „Вл. 

Варненчик“ в общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 405, вх. 

7, ет. 7, ап. 91 да настани Жанина Йорданова Маринова, ЕГН7501255650 и 

членовете на домакинството й за срок от 3 години. Във връзка с това Жанина 

Йорданова Маринова, ЕГН7501255650 и членовете на домакинството 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. 

 

 



 

 

РЕШЕНИЕ 3.10 – 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 Район „Вл. 

Варненчик“ в общинско жилище с адрес гр.Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 405, вх. 

11, ет. 5, ап. 62 да настани Халил Юсеин Хасан, ЕГН8504011080 и членовете на 

семейството му за срок от 3 години. Във връзка с това Халил Юсеин Хасан, 

ЕГН8504011080 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. 

РЕШЕНИЕ 3.11 – 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 Район „Вл. 

Варненчик“ в общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 406, вх. 

2, ет. 4, ап. 34 да настани Наталия Стоянова Иванова, ЕГН8503061152 и членовете 

на домакинството й за срок от 3 години. Във връзка с това Наталия Стоянова 

Иванова, ЕГН8503061152 и членовете на домакинството 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. 

РЕШЕНИЕ 3.12 – Не удовлетворява искането на Димитричка Кирилова 

Василева, ЕГН8112091073, по молба вх. №ОСИСД19006527ВЛ/05.12.2019 г. за 

настаняване в общинско жилище в бл. 404, вх. 1.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.13 – Не удовлетворява искането на Катя Александрова Иванова, 

ЕГН8101011013, по заявление вх. №ОСИСД20000256ВЛ/09.01.2020 г. за 

настаняване в свободно общинско жилище.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.14 – Не удовлетворява искането на Катя Атанасова Недкова, 

ЕГН7708137976, по заявление вх. №ОСИСД20000341ВЛ/13.01.2020 г. за 

пренастаняване в общинско жилище с адрес бл. 404, вх. 1, ет. 5, ап. 14. 

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.15 – Не удовлетворява искането на Марийка Кирова Радева, 

ЕГН4909051190, по заявление вх. №ОСИСД19006367ВЛ/28.11.2019 г. за 

пренастаняване в общинско жилище на по-нисък етаж. 

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.16 – Не удовлетворява искането на Милена Сандева Йорданова, 

ЕГН8710061174, по заявление вх. №ОСИСД20001160ВЛ/05.03.2020 г. за 

настаняване в свободно общинско жилище.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.17 – Не удовлетворява искането на Ани Христова Мирчева, 

ЕГН9107131050, по заявление вх. №ОСИСД20001160ВЛ/06.04.2020 г. за 

настаняване в свободно общинско жилище.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.18 – Не удовлетворява искането на Теодора Ганчева Грозева, 

ЕГН8807220952, по заявление вх. №ОСИСД20002097ВЛ/15.05.2020 г. за 

настаняване в свободно общинско жилище.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.19 – Не удовлетворява искането на Живка Христова Димитрова, 

ЕГН5711200999, по заявление вх. №ОСИСД20002188ВЛ/19.05.2020 г. за 

пренастаняване в общински жилищен апартамент. 

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

предложението се приема. 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 3.20 – Във връзка с преписките, описани в докладна записка 

№ОСИСД20002114ВЛ/15.05.2020 г. от ст. експерт СЖП в дирекция БСИД относно 

молби на картотекирани граждани, всичките с искания за настаняване в общински 

жилища, находящи се в ж.к. „Вл. Варненчик“, блок 32, комисията взе следните 

решения: 

РЕШЕНИЕ 3.20.1 – на основание чл.6, ал.2, т.2 от НУРУЖНГНПОЖ, във 

връзка с чл.8, ал.1, т.2 от НУРУЖНГНПОЖ, предлага на Кмета на Района да извади от 

картотеката на Район „Вл. Варненчик“ Гинка Юлиянова Радева, ЕГН9101131073 и 

членовете на семейството й, поради деклариране на неверни данни. Семейството 

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

което кандидатите за настаняване в общински жилища и членовете на техните 

семейства трябва да подават заявление и декларация в районната администрация по 

настоящ адрес. 

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.2 – на основание чл.6, ал.2, т.2 от НУРУЖНГНПОЖ, във 

връзка с чл.8, ал.1, т.2 от НУРУЖНГНПОЖ, предлага на Кмета на Района да извади от 

картотеката на Район „Вл. Варненчик“ Кирил Севдов Филипов, ЕГН9408031164 и 

членовете на семейството му, поради деклариране на неверни данни. Семейството 

кумулативно не отговаря на изискването на чл.4, ал.1, т.6 от НУРУЖНГНПОЖ, 

съгласно, което кандидатите за настаняване в общински жилища и членовете на 

техните семейства трябва да имат постоянен адрес на територията на Община Варна 

повече от 5 /пет/ години без прекъсване. 

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.3 – оставя без разглеждане молба с вх. 

№ОСИСД19000911ВЛ/07.02.2019 г. от Силвана Атанасова Асенова, ЕГН8605051178. 

С решение №1.38/01/19.05.2020 г., 20.05.2020 г. на комисията, Силвана Асенова и 

членовете на семейството й са изключени от картотека. 

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

се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.4 – оставя без разглеждане молба с вх. 

№ОСИСД19000331ВЛ/13.01.2020 г. от Рабие Рамадан Ибрям, ЕГН6009020992. С 

решение №1.33/01/19.05.2020 г., 20.05.2020 г. на комисията, Рабие Ибрям и 

членовете на домакинството й са изключени от картотека. 

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.5 – Не удовлетворява уведомление с вх. 

№ОСИСД19006403ВЛ/02.12.2019 г. от Сийка Ганева Борисова, ЕГН9007071110 за 

настаняване в общинско жилище в бл. 32.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.6 – Не удовлетворява молба с вх. 

№ОСИСД19006147ВЛ/15.11.2019 г. от Исин Сюлейман Джийляне, ЕГН6409281100 за 

настаняване в общинско жилище в бл. 32 на ет. 1.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.7 – Не удовлетворява молба с вх. 

№ОСИСД19005227ВЛ/25.09.2019 г. от Стефка Юлиева Андреева, ЕГН8911041035 за 

настаняване в общинско жилище в бл. 32 на ет. 1.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.8 – Не удовлетворява заявление с вх. 

№ОСИСД18002473ВЛ/10.04.2018 г. от Неджибе Тамарова Тодорова, ЕГН9508131059 

за настаняване в общинско жилище в бл. 32.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.9 – Не удовлетворява заявление с вх. 

№ОСИСД17003795ВЛ/29.08.2017 г. от Николай Даниелов Стоилов, ЕГН9603071006 

за настаняване в общинско жилище в бл. 32.  

 



 

 

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.10 – Не удовлетворява молба с вх. 

№ОСИСД18006445ВЛ/23.11.2018 г. от Тюркян Симеонова Асенова, ЕГН9603160973 

за настаняване в общинско жилище в бл. 32.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.11 – Не удовлетворява молба с вх. №ОСИСД18004600ВЛ-

003ВЛ/06.03.2019 г. от Силвия Сергеева Борисова, ЕГН8803060990 за настаняване в 

общинско жилище в бл. 32.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.12 – Не удовлетворява молби с 

№№ОСИСД19002946ВЛ/16.05.2019 г., ОСИСД19006478ВЛ/04.12.2019 г. от Марийка 

Максимова Данаилова, ЕГН8706101092 за настаняване в общинско жилище в бл. 32.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.13 – Не удовлетворява молба с вх. 

№ОСИСД19004903ВЛ/03.09.2019 г. от Румяна Атанасова Данаилова, ЕГН9701240517 

за настаняване в общинско жилище в бл. 32.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 3.20.14 – Не удовлетворява уведомление с вх. 

№ОСИСД19006761ВЛ/11.12.2019 г. от Наталия Сийкова Маринова, ЕГН9908201130 

за настаняване в общинско жилище в бл. 32.  

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

предложението се приема. 

 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на комисията бе закрито 11.20ч. 

 

 

 

 

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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