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   ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ 

 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№03/10.09.2020 г. 

 

 

 

Днес, 10.09.2020 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 №217/26.08.2020 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик". 

На заседанието присъстваха: 

Председател: Бистра Спасова-Йорданова – зам.-кмет на Район „Вл. Варненчик" 

Членове: 1. Елка Игнатова – директор на дирекция БСИД 

 2. Николай Георгиев – общински съветник 

 3. Даниел Николов – общински съветник 

 4. Десислава Минчева – юрисконсулт 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. 

 

Протоколчик на заседанието е Десислава Минчева. 

 

По първа точка от дневния ред Елка Игнатова докладва преписки на 

граждани, желаещи да бъдат картотекирани, както следва: 

1. Декларация, вх. №ОСИСД20002654ВЛ/11.06.2020 г. за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и уведомление, вх.  №ОСИСД20002654ВЛ-

002ВЛ/12.06.2020 г. от Павлина Ангелова Шекерджиева, ЕГН7709100971, към което 

същата е приложила удостоверение за отказ от наследство останало след смъртта на 

Анка Асенова Шекерджиева, ЕГН5710011033, по Частно гражданско дело 

№2568/2018 г. на Районен съд – гр. Варна. 

Павлина Шекерджиева е картотекирана с едно дете III (трета) група по молба, 

вх.  №СЖН-301-157/26.06.2007 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 1.1 – приобщава настоящите декларация и уведомление към 

картотечната преписка на Павлина Ангелова Шекерджиева, ЕГН7709100971, като я 

оставя картотекирана в картотеката на граждани с установени жилищни нужди с 
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членовете на семейството й: Надежда Павлинова Шекерджиева, ЕГН0641250978. 

Степента на жилищната нужда остава непроменена. 

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

предложението се приема. 

2. Заявление, вх. №ОСИСД20002676ВЛ/12.06.2020 г. от Диан Великов 

Димитров, ЕГН8111210943 за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди, към което същият е приложил декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и договор за наем на недвижим имот. 

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.2 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Диан Великов Димитров, ЕГН8111210943 и определя степента на жилищна 

нужда на гражданите – II (втора) група. 

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

предложението се приема. 

3. Заявление, вх. №ОСИСД20002717ВЛ/15.06.2020 г. от Станимир Великов 

Димитров, ЕГН8510140949 за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди, към което е приложил декларация за семейно положение и по чл. 4 

от НУРУЖНГНПОЖ и договор за наем на недвижим имот. 

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.3 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Станимир Великов Димитров, ЕГН8510140949 и определя степента на жилищна 

нужда на гражданите – II (втора) група. 

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

предложението се приема. 

4. Заявление, вх. №ОСИСД20002854ВЛ/22.06.2020 г. от Петя Илиева 

(Андонова) Михова, ЕГН7902070975 и Моника Здравкова Андонова, ЕГН0049180978 

за включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Към 

заявлението същите са приложили декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ, в която декларират, че са майка и дъщеря и имат още един член в 

домакинството – сина на Петя Андонова – Ахил Андонов.  

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.4 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Петя Илиева Михова, ЕГН7902070975, Ахил Здравков Андонов, ЕГН1549101120 

и Моника Здравкова Андонова, ЕГН0049180978 и определя степента на жилищната им 

нужда – III (трета) група. 

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

предложението се приема. 

5. Искане, вх. №ОСИСД20002905ВЛ/24.06.2020 г. от Спаска Радева 

Желязкова, ЕГН7905311150, с което същата информира, че желае да оттегли 

заявлението за картотекиране, поради придобиване на право на собственост върху 

недвижим имот. 

Спаска Желязкова е картотекирана със семейството си III (трета) група по 

заявление с вх. №СЖН-301-109/09.11.2011 г. 

 

……………………………………………… 

 

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 
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РЕШЕНИЕ 1.5 – предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди Спаска Радева Желязкова, ЕГН7905311150 и 

членовете на семейството й, поради придобиване на право на собственост върху 

недвижим имот.  

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

предложението се приема. 

6. Заявление, вх. №ОСИСД20002920ВЛ/24.06.2020 г. от Камелия Стоянова 

Йосифова, ЕГН8006080991 и Димитър Петров Йосифов, ЕГН7708071020 за включване 

в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Към заявлението същите са 

приложили декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ, с която 

декларират, че са семейство и имат три деца.  

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.6 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Камелия Стоянова Йосифова, ЕГН8006080991 и членовете на семейството й, и 

определя степента на жилищната им нужда – III (трета) група. 

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

предложението се приема. 

7. Декларация, вх. №ОСИСД20002975ВЛ/25.06.2020 г. за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Марияна Пейчева Стойчева, 

ЕГН7608191016, с която декларира три деца. 

Марияна Стойчева е картотекирана с две деца III (трета) група по заявление, 

вх.  №ОСИСД18005309ВЛ/17.09.2018 г.  

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 1.7 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Марияна Пейчева Стойчева, ЕГН7608191016, като я оставя 

картотекирана в картотеката на граждани с установени жилищни нужди с членовете 

на семейството й: Стефани Димитрова Димитрова, ЕГН0349010993, Памела Димитрова 

Димитрова, ЕГН0541201054 и Цветомира Мариянова Стойчева, ЕГН1947210975. 

Степента на жилищната нужда остава непроменена. 

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

предложението се приема. 

8. Декларация, вх. №ОСИСД20003040ВЛ/30.06.2020 г. за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Диляна Петрова Петрова, 

ЕГН9001071010, с която декларира две деца. 

Диляна Петрова е картотекирана III (трета) група по заявление, вх. 

№ОСИСД13002577ВЛ/19.06.2013 г.  

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 1.8 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Диляна Петрова Петрова, ЕГН9001071010, като я оставя картотекирана в 

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

Рая Ивайлова Иванова, ЕГН1349080992 и Петър Ивайлов Иванов, ЕГН1946191063. 

Степента на жилищната нужда остава непроменена. 

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

предложението се приема. 

9. Искане, вх. №ОСИСД20003083ВЛ/01.07.2020 г. от Марияна Пантелеймонова 

Ганчева, ЕГН8008171133, с което същата информира, че желае да оттегли 
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заявлението за картотекиране, поради придобиване на право на собственост върху 

недвижим имот. 

Марияна Ганчева е картотекирана със семейството си III (трета) група по 

заявление с вх. №СЖН-301-98/03.04.2009 г. 

 

……………………………………………… 

 

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 1.9 – предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди Марияна Пантелеймонова Ганчева, 

ЕГН8008171133 и членовете на семейството й, поради придобиване право на 

собственост върху недвижим имот.  

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

предложението се приема. 

10. Искане, вх. №ОСИСД20003177ВЛ/02.07.2020 г. от Ана Христова Христова, 

ЕГН7801080975, с което същата информира, че желае да бъде извадена от 

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

 

……………………………………………… 

 

Предвид изложеното, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.10 – оставя без разглеждане искане, вх. №ОСИСД20003177ВЛ/ 

02.07.2020 г., от Ана Христова Христова, ЕГН7801080975. С решение №1.31/01/19- 

20.05.2020 г. на комисията, Ана Христова и членовете на семейството й са изключени 

от картотека. 

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

предложението се приема. 

11. Заявление, вх. №ОСИСД20003194ВЛ/03.07.2020 г. от Никола Георгиев 

Панайотов, ЕГН4812271068 за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди, към което е приложена декларация за семейно положение и по чл. 4 

от НУРУЖНГНПОЖ.  

 

……………………………………………… 

 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.11 - отказва картотекиране в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Никола Георгиев Панайотов, ЕГН4812271068. 

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

предложението се приема. 

12. Заявление, 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. 

 

……………………………………………… 

 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.12 - отказва картотекиране в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди на Лиляна Здравкова Симеонова, ЕГН7502181017, Сашо Митков 

Симеонов, ЕГН6112081180 и членовете на семейството им.  

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

предложението се приема. 

13. Заявление, вх. №ОСИСД20003317ВЛ/08.07.2020 г. от Сергей Войчев 

Борисов, ЕГН8703081048 и Величка Здравкова Борисова, ЕГН8804211010 за 

включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Към заявлението 
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е приложена декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от 

Сергей Борисов и Величка Борисова, с която декларират, че имат три деца.  

 

……………………………………………… 

 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.13 - отказва картотекиране в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди на Сергей Войчев Борисов, ЕГН8703081048, Величка Здравкова 

Борисова, ЕГН8804211010 и членовете на семейството им.  

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

предложението се приема. 

14. Декларация, вх. №ОСИСД20003368ВЛ/13.07.2020 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Гюлче Стайкова Рииза, 

ЕГН9306260975 и Мустафа Мехмед Рииза, ЕГН9212060988, с която декларират, че са 

сключили граждански брак и имат две деца. 

Гюлче Райкова е картотекирана с едно дете III (трета) група по заявление с вх. 

№ОСИСД15001127ВЛ/20.02.2015 г.  

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 1.14 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Гюлче Стайкова Рииза, ЕГН9306260975, като я оставя картотекирана в 

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

Мустафа Мехмед Рииза, ЕГН9212060988 – съпруг, Рая Мустафа Мехмед, 

ЕГН1848141073 и Дея Мустафа Мехмед, ЕГН2043170955. Степента на жилищната 

нужда остава непроменена. 

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

предложението се приема. 

15. Заявление, вх. №ОСИСД20003400ВЛ/15.07.2020 г. от Стоянка Крумова 

Иванова, ЕГН5704111054 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 Стоянка Иванова, с която не декларира членове на 

семейството си. 

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.15 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Стоянка Крумова Иванова, ЕГН5704111054 и определя степента на жилищна й 

нужда – III (трета) група. 

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

предложението се приема. 

16. Заявление, вх. №ОСИСД20003426ВЛ/16.07.2020 г. от Йорданка Миткова 

Благоева, ЕГН8012150974 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 Благоева, с която декларира, че има едно 

дете. 

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.16 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Йорданка Миткова Благоева, ЕГН8012150974 и членовете на семейството й: 
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Габриела Йорданова Миткова, ЕГН0641261078 – дъщеря и определя степента на 

жилищна им нужда – III (трета) група. 

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

предложението се приема. 

17. Заявление, вх. №ОСИСД20003427ВЛ/16.07.2020 г. от Светла Миткова 

Благоева, ЕГН8506231036 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 Светла Благоева, с която декларира, че има едно дете. 

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.17 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Светла Миткова Благоева, ЕГН8506231036 и членовете на семейството й: 

Денис Светлев Митков, ЕГН0344120982 – син и определя степента на жилищна им 

нужда – III (трета) група. 

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

предложението се приема. 

18. Заявление, вх. №ОСИСД20003533ВЛ/21.07.2020 г. от Ивелина Илкова 

Петкова, ЕГН8507091094 и Владимир Стефанов Петков, ЕГН8601100968 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 Петкова и Владимир Петков, с която декларират, че са семейство и имат две 

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

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.18 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Ивелина Илкова Петкова, ЕГН8507091094 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. 

19. Декларация, вх. №ОСИСД20003546ВЛ/22.07.2020 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Пламен Николов Велинов, 

ЕГН7105031187.  

Пламен Велинов е картотекиран с две деца II (втора) група по заявление с вх.  

№СЖН-301-144/10.11.2008 г.  

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 1.19 – Пламен Николов Велинов, ЕГН7105031187, остава 

картотекиран в картотеката на гражданите с установена жилищна нужда на Район 

„Вл. Варненчик“. Степента на жилищната нужда не се променя.  

Предлага на Кмета Района да извади от картотеката семейството на 

навършилата пълнолетие дъщеря – Глория Пламенова Велинова, ЕГН9407110973. 

Предлага на Кмета Района да извади от картотеката семейството на 

навършилата пълнолетие дъщеря – Юлияна Пламенова Андреева, ЕГН9702091059. 

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

предложението се приема. 

20. Заявление, вх. №ОСИСД20003585ВЛ/24.07.2020 г. от Глория Пламенова 

Велинова, ЕГН9407110973 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 Глория Велинова, с която не декларира членове на 

семейството си. 
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……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.20 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Глория Пламенова Велинова, ЕГН9407110973 и определя степента на жилищна 

й нужда – III (трета) група. 

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

предложението се приема. 

21. Заявление, вх. №ОСИСД20003733ВЛ/31.07.2020 г. от Божко Митков Желев, 

ЕГН7707150989 и Виолета Ангелова Христова, ЕГН8009170954 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 Божко 

Желев и Виолета Христова, с която декларират, че живеят на семейни начала и имат 

едно дете.  

 

……………………………………………… 

 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.21 - отказва картотекиране в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди на Божко Митков Желев, ЕГН7707150989, Виолета Ангелова 

Христова, ЕГН8009170954 и Детелина Божкова Миткова, ЕГН1941231097. 

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

предложението се приема. 

22. Заявление, вх. №ОСИСД20003739ВЛ/03.08.2020 г. от Елица Тодорова 

Христова, ЕГН9305090956 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 Елица Христова, с която декларира, че има едно дете. 

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.22 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Елица Тодорова Христова, ЕГН9305090956 и членовете на семейството й: Ася 

Елицова Тодорова, ЕГН1547010951 – дъщеря и определя степента на жилищна им 

нужда – III (трета) група. 

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

предложението се приема. 

23. Заявление, вх. №ОСИСД20003788ВЛ/06.08.2020 г. от Драгомир Веселинов 

Петров, ЕГН9605171025 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 Драгомир Петров, с която не декларира членове на 

семейството си. 

 

……………………………………………… 

 

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

3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.23 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Драгомир Веселинов Петров, ЕГН9605171025 и определя степента на 

жилищната му нужда – 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 Елка Игнатова заявления 

и декларации от текущи наематели на общински жилища за преиздаване на 

настанителна заповед, докладна записка №ОСИСД20002114ВЛ/15.05.2020 г. относно 
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молби на картотекирани граждани, всичките с искания за настаняване в общински 

жилища, находящи се в ж.к. „Вл. Варненчик“, блок 32 и във връзка с взетите решения 

по т. 3 от Протокол №02/12.06.2020 г. на комисията, както искания на 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. №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 което същите са поискали  

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, ведно с декларация за семейно 

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

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.1 – определя едномесечен срок на Веселинка Йорданова и 

членовете на домакинството й да представят документ, удостоверяващ изплащането 

на задълженията към „В и К – Варна" ООД до настоящия момент, съгласно сключения 

споразумителен протокол. 

При изпълнение в срок, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 

2, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета 

на Района да издаде заповед за настаняване със срок 1 (една) година за общинско 

жилище с адрес: гр.Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 204, вх. 4, ет. 1, ап. 99, на 

Веселинка Петкова Йорданова, ЕГН6809300971, Диан Николов Йорданов, 

ЕГН6808100942 – съпруг и Калина Дианова Николова, ЕГН9610140991 – дъщеря.

 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 и т. 6 от Закона за 

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

Раздел V от Договор №054/18.05.2017 г. за отдаване под наем, предлага на Кмета на 

Района да бъдат прекратени наемните отношения с Веселинка Петкова Йорданова, 

ЕГН6809300971, Диан Николов Йорданов, ЕГН6808100942 – съпруг, Калина Дианова 

Николова, ЕГН9610140991 – дъщеря и Ирена Дианова Белберова, ЕГН9203261059 – 

дъщеря, възникнали с настанителна заповед №054/18.05.2017 г. и договор 

№054/18.05.2017 г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес: ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 204, вх. 4, ет. 1, ап. 99. 

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

предложението се приема. 

 2. Заявление, вх. №АУ050095ВЛ/11.06.2020 г. от Ася Тошкова Михайлова, 

ЕГН4708231170 – наемател на общинско жилище в бл. 403, вх. 12, ет. 1, ап. 30, с 

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

вписване на сина й Иван Тошков Михайлов. Към заявлението е приложена 

декларация от Ася Михайлова за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, в която не декларира членове на семейството си.  

 

……………………………………………… 

 

Предвид установеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.2 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 403, вх. 12, ет. 1, ап. 30, на Ася 

Тошкова Михайлова, ЕГН4708231170 и Иван Тошков Михайлов, ЕГН8405011060. 

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

предложението се приема. 
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3. Заявление, вх. №АУ050303ВЛ/11.06.2020 г. от Албена Тодорова Петкова, 

ЕГН6106260972 – наемател на общинско жилище в бл. 228, вх. 4, ет. 5, ап. 124, с 

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

вписване на сина й Димитър Пламенов Димитров. Към заявлението е приложена 

декларация от Албена Петкова за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна.  

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.3 – определя четиринадесетдневен срок на Албена Петкова да 

изплати дължимите наеми и да представи документи, удостоверяващи изплащането 

на задълженията към „В и К – Варна" ООД или споразумителен протокол с 

експлоатационното дружество за разсрочване на задълженията. 

При изпълнение в срок, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 

2, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета 

на Района да издаде заповед за настаняване със срок 1 (една) година за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 228, вх. 4, ет. 5, ап. 124, на 

Албена Тодорова Петкова, ЕГН6106260972 и Димитър Пламенов Димитров, 

ЕГН8509060981.  

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 и т. 6 от Закона за 

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

НУРУЖНГНПОЖ и чл. 9, ал. 1, б. “а“ и б. “г“, предложение 3-то от Раздел V от Договор 

№062/26.05.2017 г. за отдаване под наем, предлага на Кмета на Района да бъде 

прекратено наемното отношение с Албена Тодорова Петкова, ЕГН6106260972 и 

Димитър Пламенов Димитров, ЕГН8509060981, възникнало с настанителна заповед 

№062/26.05.2017 г. и договор №062/26.05.2017 г. за отдаване под наем за общинско 

жилище на адрес: ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 228, вх. 4, ет. 5, ап. 124. 

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

предложението се приема. 

4. Писма, вх. №№РД20010808ВЛ/15.06.2020 г. и РД20010808ВЛ-

001ВЛ/30.06.2020 г., получени по електронната поща от Тодорка Костадинова 

Димова, ЕГН7709250950 – наемател на общинско жилище в бл. 215, вх. 1, ет. 3, ап. 9, 

с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване под наем. 

В писмата си наемателката декларира, че заедно с децата си са в Испания за сезонна 

работа. Отложила е връщането си в България, поради влошено здравословно 

състояние на едното дете. 

 

……………………………………………… 

 

В районната администрация е депозирано заявление, вх. 

№АУ075267ВЛ/11.08.2020 г., Тодорка Костадинова Димова, ЕГН7709250950, с искане 

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

заявлението е приложена декларация от Тодорка Димова за семейно положение и по 

чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларира три деца. Приложени са и 

следните документи: превод на медицински документ, удостоверяващ лечение в 

чужбина на едното дете, бележки, свидетелстващи за  плащания към 

експлоатационните дружества, както и бележка от управителя на етажната 

собственост бл. 215, вх. 1. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.4 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1,  чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 215, вх. 1, ет. 3, ап. 9, на 
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Тодорка Костадинова Димова, ЕГН7709250950 и членовете на семейството й: 

Кристиян Росенов Костов, ЕГН0347030943 – син, Любомир Росенов Костов, 

ЕГН0347030964 – син и Венцислав Росенов Костов, ЕГН0347030985 – син. 

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

предложението се приема. 

5. Заявление, вх. №АУ051356ВЛ/15.06.2020 г. от Димитричка Вичева Славова, 

ЕГН6002290996 – наемател на общинско жилище в бл. 222, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с 

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

вписване на пълнолетните й синове Вичо Панайотов Димитров и Марио Емилов Събев. 

Към заявлението е приложена декларация от Димитричка Славова за семейно 

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

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.5 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 222, вх. 1, ет. 1, ап. 1, на 

Димитричка Вичева Славова, ЕГН6002290996 и пълнолетните й синове: Вичо 

Панайотов Димитров, ЕГН8207220945 и Марио Емилов Събев, ЕГН9204061060. 

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

предложението се приема. 

6. Заявление, вх. №АУ051441ВЛ/15.06.2020 г. от Добрина Атанасова 

Георгиева, ЕГН5104061199 – наемател на общинско жилище в бл. 32, вх. 2, ет. 7, ап. 

73, с искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за отдаване под 

наем. Към заявлението е приложена декларация от Добрина Георгиева за семейно 

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

членове на семейството си. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.6 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 32, вх. 2, ет. 7, ап. 73, на 

Добрина Атанасова Георгиева, ЕГН5104061199.  

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

предложението се приема. 

7. Заявление, вх. №АУ053233ВЛ/18.06.2020 г. от Соня Веселинова 

Любомирова, ЕГН8304161077 и Никола Ангелов Любомиров, ЕГН8204170943 – 

наематели на общинско жилище в бл. 35, вх. 1, ет. 8, ап. 32, с искане за преиздаване 

на настанителната заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е 

приложена декларация от Соня Любомирова и Никола Любомиров за семейно 

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

членове на семейството си. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.7 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 35, вх. 1, ет. 8, ап. 32, на Соня 

Веселинова Любомирова, ЕГН8304161077 и Никола Ангелов Любомиров, 

ЕГН8204170943 – съпруг. 
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Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

8. Заявление, вх. №АУ055111ВЛ/23.06.2020 г. от Костадин Веселинов 

Симеонов, ЕГН8104081040, включен в настанителна заповед с титуляр Велика 

Маркова Милчева, ЕГН4904241135, наематели на общинско жилище в ж.к. “Вл. 

Варненчик“, бл. 401, вх. 3, ет. 7, ап. 54. Господин Симеонов заявява, че желае да 

бъде преиздадена настанителната заповед на него, тъй като титулярят Велика 

Маркова Милчева е починал. Към заявлението е приложена декларация от Костадин 

Симеонов за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която 

не декларира членове на семейството си. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.8 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№187/17.12.2019 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№187/17.12.2019 г. за наем с Велика Маркова Милчева, ЕГН4904241135.  

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 14, ал. 7, чл. 11, ал. 1, чл. 13, 

ал. 3 и чл. 21, ал. 5 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 3 (три) 

години за общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 401, вх. 3, 

ет. 7, ап. 54, на Костадин Веселинов Симеонов, ЕГН8104081040.  

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. 

9. Заявление, вх. №АУ055697ВЛ/24.06.2020 г. от Пламен Зафиров Колев, 

ЕГН7410221222 – наемател на общинско жилище в бл. 401, вх. 5, ет. 2, ап. 80, с 

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

Към заявлението е приложена декларация от Пламен Колев за семейно положение и 

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

семейството си. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.9 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 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 3 

(три) години за общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 401, 

вх. 5, ет. 2, ап. 80, на Пламен Зафиров Колев, ЕГН7410221222.  

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. 

10. Заявление, вх. №АУ055362ВЛ/23.06.2020 г. от Елисавета Кирилова 

Бакърджиева, ЕГН7805051213 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 14, ет. 

8, ап. 206, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на пълнолетния й син Камен Елисаветов Бакърджиев. Към 

заявлението е приложена декларация от Елисавета Бакърджиева за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларира членовете 
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на семейството си: Яница Бакърджиева, Боряна Ангелова и Денислава Бакърджиева – 

дъщери. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.10 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 404, вх. 14, ет. 8, ап. 206, на 

Елисавета Кирилова Бакърджиева, ЕГН7805051213, членовете на семейството й: 

Яница Елисаветова Бакърджиева, ЕГН0444260972 – дъщеря, Боряна Маринова 

Ангелова, ЕГН0943191052 – дъщеря, Денислава Елисаветова Бакърджиева, 

ЕГН1245260971 – дъщеря и Камен Елисаветов Бакърджиев, ЕГН0050180980.  

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

предложението се приема. 

11. Заявление, вх. №АУ056143ВЛ/25.06.2020 г. от Пенка Иванова Стоянова, 

ЕГН6007287932 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 15, ет. 2, ап. 214, с 

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

Към заявлението е приложена декларация от Пенка Стоянова за семейно положение и 

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

семейството си. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.11 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 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 3 

(три) години за общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, 

вх. 15, ет. 2, ап. 214, на Пенка Иванова Стоянова, ЕГН6007287932.  

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. 

12. Заявление, вх. №АУ060692ВЛ-002ВЛ/16.07.2020 г. от Милен Иванов 

Чезаров, ЕГН7502141061 – наемател на общинско жилище в бл. 307, вх. 2, ет. 6, ап. 

38, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване под 

наем и вписване на майка му Стоянка Крумова Иванова.  

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.12 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 307, вх. 2, ет. 6, ап. 38, на Милен Иванов 

Чезаров, ЕГН7502141061 и Стоянка Крумова Иванова, ЕГН5704111054.  

Във връзка с това Стоянка Крумова Иванова, ЕГН5704111054, да бъде 

извадена от картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

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

предложението се приема. 

13. Заявление, вх. №АУ060443ВЛ/07.07.2020 г. от Илиана Петрова Тодорова, 

ЕГН7110180971 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 10, ет. 6, ап. 119, с 
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искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване под наем и 

вписване на дъщеря й Златка Светланова Стоянова и членовете на семейството й. 

Към заявлението е приложена декларация от Илиана Тодорова за семейно положение 

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

семейството си: Светлан Тодоров – съпруг. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.13 – отказва Златка Светланова Стоянова и членовете на 

семейството й да бъдат включени в настанителната заповед на Илиана Петрова 

Тодорова. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, 

ал. 5 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 3 (три) години за 

общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 10, ет. 6, ап. 

119, на Илиана Петрова Тодорова, ЕГН7110180971 и Светлан Йорданов Тодоров, 

ЕГН6704218002 – съпруг. 

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. 

14. Заявление, вх. №АУ061735ВЛ/09.07.2020 г. от Татяна Костова Плугчиева, 

ЕГН6203030990 – наемател на общинско жилище в бл. 307, вх. 2, ет. 6, ап. 37, с 

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

вписване на пълнолетния й син Красен Николаев Николов. Към заявлението е 

приложена декларация от Татяна Плугчиева за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която не декларира членове на семейството си. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.14 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 307, вх. 2, ет. 6, ап. 37, на 

Татяна Костова Плугчиева, ЕГН6203030990 и Красен Николаев Николов, 

ЕГН8509160960.  

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

предложението се приема. 

15. Заявление, вх. №АУ065241ВЛ/17.07.2020 г. от Иванка Ангелова Христова, 

ЕГН6606138875, включена в настанителна заповед с титуляр Димитър Янакиев 

Христов, ЕГН6208051023, наематели на общинско жилище в ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 

223, вх. 1, ет. 5, ап. 17. Госпожа Христова заявява, че желае да бъде преиздадена 

настанителната заповед, като дъщеря й Юлияна Цанкова и членовете на семейството 

й да бъдат вписани, тъй като титулярят Димитър Янакиев Христов е починал. Към 

заявлението е приложена декларация от Иванка Христова за семейно положение и по 

чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларира членовете на 

домакинството си: Юлияна Цанкова – дъщеря, Ростислав Цанков – зет и три внучки. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 
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РЕШЕНИЕ 2.15 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№122/09.08.2018 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№122/09.08.2018 г. за наем с Димитър Янакиев Христов, ЕГН6208051023. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 14, ал. 7, чл. 11, ал. 2, чл. 13, 

ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района 

да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско жилище с 

адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 223, вх. 1, ет. 5, ап. 17, на Иванка 

Ангелова Христова, ЕГН6606138875, Юлияна Димитрова Цанкова, ЕГН8612211011 и 

членовете на семейството й: Ростислав Петков Цанков, ЕГН8911191082 – съпруг, 

Елизабет Ростиславова Цанкова, ЕГН1250040950, Валерия Ростиславова Цанкова, 

ЕГН1443070990 и Дария Ростиславова Цанкова, ЕГН1747271192. 

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

предложението се приема. 

16. Заявление, вх. №АУ068919ВЛ/27.07.2020 г. от Емилия Денева Монева, 

ЕГН6504215114 – наемател на общинско жилище в бл. 305, вх. 3, ет. 6, ап. 62, с 

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

Към заявлението е приложена декларация от Емилия Монева за семейно положение и 

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

семейството си – Георги Николов Николов – внук. Приложена е и Заповед №ЗД/Д-В-

151/06.07.2020 г. на Директор дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Варна за 

настаняване на детето Георги Николов Николов, ЕГН1245121003, в семейството на 

Емилия Денева Монева. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.16 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 305, вх. 3, ет. 6, ап. 62, на 

Емилия Денева Монева, ЕГН6504215114 и членовете на семейството й: Георги 

Николов Николов, ЕГН1245121003 – внук. 

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

предложението се приема. 

17. Заявление, вх. №АУ069117ВЛ/27.07.2020 г. от Тодор Златев Тодоров, 

ЕГН5105231263 – наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. 20, ет. 2, ап. 28, с 

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

вписване на дъщеря му Маргарита Тодорова Златева и членовете на семейството й. 

Към заявлението е приложена декларация от Тодор Тодоров за семейно положение и 

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

семейството си.  

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.17 – отказва Маргарита Тодорова Златева, Айредин Кабилов 

Хабилов и членовете на семейството им, да бъдат включени в настанителната заповед 

на Тодор Златев Тодоров.  

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, 

ал. 5 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 3 (три) години за 

общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 20, ет. 2, ап. 

28, на Тодор Златев Тодоров, ЕГН5105231263. 

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, 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

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. 

18. Заявление, вх. №АУ071071ВЛ/31.07.2020 г. от Маргарита Недкова 

Благоева, ЕГН6102281072 – наемател на общинско жилище в бл. 203, вх. 2, ет. 1, ап. 

40, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване под 

наем и вписване на семействата на дъщерите й Светла Миткова Благоева и Йорданка 

Миткова Благоева. Към заявлението е приложена декларация от Маргарита Благоева 

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

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.18 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 203, вх. 2, ет. 1, ап. 40, на 

Маргарита Недкова Благоева, ЕГН6102281072, Светла Миткова Благоева, 

ЕГН8506231036 – дъщеря, членовете на семейството й, Йорданка Миткова Благоева, 

ЕГН8012150974 – дъщеря и членовете на семейството й.  

Във връзка с това Светла Миткова Благоева, ЕГН8506231036 и членовете на 

семейството й, както и Йорданка Миткова Благоева, ЕГН8012150974 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. 

19. Заявление, вх. №АУ071267ВЛ/31.07.2020 г. от Иванка Борисова Михова, 

ЕГН6908141272 – наемател на общинско жилище в бл. 32, вх. 2, ет. 7, ап. 71, с 

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

Към заявлението е приложена декларация от Иванка Михова за семейно положение и 

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

семейството си – Силвия Дианова Георгиева и Таня Дианова Георгиева – внучки. 

Приложено е и влязло в законна сила Решение №2918/07.07.2020 г. по Гр. дело 

№4947/2020 г. на Районен съд – гр. Варна, XX състав, за настаняване на Таня 

Дианова Георгиева, ЕГН1250300976 и Силвия Дианова Георгиева, ЕГН1441311070, в 

семейството на Иванка Борисова Михова. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.19 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 32, вх. 2, ет. 7, ап. 71, на 

Иванка Борисова Михова, ЕГН6908141272 и членовете на семейството й: Таня 

Дианова Георгиева, ЕГН1250300976 – внучка и Силвия Дианова Георгиева, 

ЕГН1441311070 – внучка.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 2.20 – отлага за разглеждане заявлението на г-жа Фиданка 

Топалогулларъ, като дава едномесечен срок на същата да представи доказателства за 

образувано съдебно производство по прекратяване на брака й със Сертач 

Топалогулларъ.  

До представяне на исканите документи и вземане на окончателно решение от 

комисията, Фиданка Топалогулларъ да заплаща обезщетение за ползвания от нея и 

домакинството й общински жилищен имот. 
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Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

21. Молба, вх. №ОСИСД20003789ВЛ/06.08.2020 г. от Драгомир Веселинов 

Петров, ЕГН9605171025, относно общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 222, 

вх. 1, ет. 2, ап. 7. Господин Петров заявява, че желае да бъде издадена настанителна 

заповед на него, тъй като титулярят Весела Петрова Петрова е починал. Към молбата 

е приложен препис-извлечение от акт за смърт на Весела Петрова. Драгомир Петров 

заявява, че това жилище е основно за него. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.21 – 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. 222, вх. 

1, ет. 2, ап. 7 да настани Драгомир Веселинов Петров, ЕГН9605171025 за срок от 3 

години.  

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

предложението се приема. 

22. Заявление, вх. №АУ074142ВЛ/10.08.2020 г. от Георги Николов Николов, 

ЕГН7209231063 – наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. 10, ет. 8, ап. 48. 

Заявлението е подадено от Радка Георгиева Панайотова, ЕГН5101121078, 

пълномощник на Георги Николов, като в същото не посочва съпругата си.  

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.22 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 7 и т. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 

21, ал. 1, т. 7 и т. 9, предложение 2-ро от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС - Варна и чл. 9, ал. 

1, б. “и“ и б. “к“, предложение 2-ро от Раздел V от Договор №112/18.09.2017 г. за 

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

отношение с Георги Николов Николов, ЕГН7209231063, възникнало с настанителна 

заповед №112/18.09.2017 г. и договор №112/18.09.2017 г. за отдаване под наем за 

общинско жилище на адрес: ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 10, ет. 8, ап. 48. 

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

предложението се приема. 

23. Заявление, вх. №АУ075312ВЛ/11.08.2020 г. от Жулиета Пенова Станчева, 

ЕГН7009231092 и Светослав Добрев Станчев, ЕГН7012301106 – наематели на 

общинско жилище в бл. 404, вх. 7, ет. 6, ап. 39, с искане за преиздаване на 

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

на дъщеря им Десислава Светославова Станчева. Към заявлението е приложена 

декларация от Жулиета Станчева и Светослав Станчев за семейно положение и по чл. 

4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна.  

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.23 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 404, вх. 7, ет. 6, ап. 39, на 

Жулиета Пенова Станчева, ЕГН7009231092, Светослав Добрев Станчев, 

ЕГН7012301106 – съпруг, Десислава Светославова Станчева, ЕГН8906071077 – 

дъщеря и членовете на семейството й: Грациела Красимирова Ангелова, 

ЕГН1342020950 и Светлозара Красимирова Ангелова, ЕГН1845300973. 

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

предложението се приема. 
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24. Молба, вх. №АУ046323ВЛ-004ВЛ/03.08.2020 г. от Надежда Маринова 

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

75, с искане за преразглеждане на решение №2.9/02/12.06.2020 г. на комисията, 

прието във връзка със заявление, вх. №АУ046323ВЛ/03.06.2020 г. за преиздаване на 

заповедта за настаняване и договора за отдаване под наем и вписване на майка й 

Неда Христова и дъщеря й Илиана Недева. Молбата е подадена от Неда Иванова 

Христова, ЕГН4407181031, пълномощник на Надежда Иванова. 

 

……………………………………………… 

 

Предвид установеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.24 – не удовлетворява искането на г-жа Надежда Иванова за 

издаване на заповед за настаняване и договор за отдаване под наем, и вписване на 

дъщеря й Илиана Недева. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, във връзка с 

чл. 46, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 8 

от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и чл. 9, ал. 1, б. “а“ и б. “й“ 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 и 

Илиана Иванова Недева, ЕГН0141100990, 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. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, 

ал. 5 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 3 (три) години за 

общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 226, вх. 3, ет. 7, ап. 

75, на Неда Иванова Христова, ЕГН4407181031. 

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. 

25. Заявление, вх. №АУ078615ВЛ/19.08.2020 г. от Невелина Генева Николова, 

ЕГН6410038797 – наемател на общинско жилище в бл. 24, вх. 1, ет. 12, ап. 59, с 

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

вписване на сина й Рафаел Мирославов Дочев. Към заявлението е приложена 

декларация от Невелина Николова за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна.  

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.25 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 24, вх. 1, ет. 12, ап. 59, на 

Невелина Генева Николова, ЕГН6410038797 и Рафаел Мирославов Дочев, 

ЕГН9008271108.  

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

предложението се приема. 

26. Заявление, вх. №АУ077093ВЛ/17.08.2020 г. от Добринка Радева Мирчева, 

ЕГН6712011097 и Петър Тодоров Мирчев, ЕГН6406041208 – наематели на общинско 

жилище в бл. 27, вх. 1, ет. 1, ап. 4, с искане за преиздаване на настанителната 

заповед, договора за отдаване под наем и вписване на сина им Десислав Петров 

Тодоров и семейството на дъщеря им Десислава Петрова Тодорова. Към заявлението е 

приложена декларация от Добринка Мирчева и Петър Мирчев за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна.  



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

……………………………………………… 

 

Предвид установеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.26 – не удовлетворява искането на г-жа Добринка Мирчева 

дъщеря й Десислава Тодорова и членовете на семейството й да бъдат вписани в 

настанителната заповед. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, 

ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде 

заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско жилище с адрес: гр. 

Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 27, вх. 1, ет. 1, ап. 4, на Добринка Радева Мирчева, 

ЕГН6712011097,  Петър Тодоров Мирчев, ЕГН6406041208 – съпруг и Десислав Петров 

Тодоров, ЕГН9112300940. 

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

предложението се приема. 

27. Заявление, вх. №АУ077467ВЛ/17.08.2020 г. от Йордан Иванов Божилов, 

ЕГН6210135681 и Гина Станева Божилова, ЕГН6804281190 – наематели на общинско 

жилище в бл. 402, вх. 7, ет. 3, ап. 137, с искане за преиздаване на настанителната 

заповед, договора за отдаване под наем и вписване на сина им Димитър Йорданов 

Иванов. Към заявлението е приложена декларация от Йордан Божилов и Гина 

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

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.27 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да издаде заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 402, вх. 7, ет. 3, ап. 137, на 

Йордан Иванов Божилов, ЕГН6210135681, Гина Станева Божилова, ЕГН6804281190 – 

съпруга и Димитър Йорданов Иванов, ЕГН0247240988 – син. 

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

предложението се приема. 

28. Заявление, вх. №АУ077848ВЛ/18.08.2020 г. от Пламен Йорданов Вълчев, 

ЕГН5512181108 – наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. 22, ет. 2, ап. 64, с 

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

вписване на дъщерите му Кристина Йорданова, Виктория Стоянова и членовете на 

семействата им. Към заявлението е приложена декларация от Пламен Вълчев за 

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

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.28 – не удовлетворява искането на г-н Пламен Вълчев дъщеря му 

Виктория Стоянова и членовете на семейството й да бъдат вписани в настанителната 

заповед. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 3 и чл. 21, 

ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде 

заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско жилище с адрес: гр. 

Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 405, вх. 22, ет. 2, ап. 64, на Пламен Йорданов 

Вълчев, ЕГН5512181108, Кристина Пламенова Йорданова, ЕГН8804021010, членовете 

на семейството й: Константин Стоянов Тодоров, ЕГН1041271029 – син. 

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

предложението се приема. 

29. Заявление, вх. №АУ079732ВЛ/21.08.2020 г. от Ренета Ефтимова Такорова, 

ЕГН6803151058 и Александър Емилов Такоров, ЕГН6612047901 – наематели на 

общинско жилище в бл. 404, вх. 11, ет. 9, ап. 153, с искане за преиздаване на 

настанителната заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

приложена декларация от Ренета Такорова и Александър Такоров за семейно 

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

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.29 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 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 3 

(три) години за общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, 

вх. 11, ет. 9, ап. 153, на Ренета Ефтимова Такорова, ЕГН6803151058 и Александър 

Емилов Такоров, ЕГН6612047901 – съпруг.  

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. 

30. Настанителна преписка на Минка Веселинова Станчева, ЕГН4811221036 – 

наемател на общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 406, вх. 17, ет. 

2, ап. 28. 

 

……………………………………………… 

 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.30 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 

13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 

Района да пренастани Минка Веселинова Станчева, ЕГН4811221036, като издаде 

заповед за настаняване със срок 3 (три) години за общинско жилище с адрес: гр. 

Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 24, вх. 1, ет. 10, ап. 48, тъй като същият съответства 

на жилищните нужди на наемателката съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна. 

В случай, че Минка Станчева откаже да бъде пренастанена в горепосоченото 

общинско жилище (гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 24, вх. 1, ет. 10, ап. 48), 

комисията предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ процедурата по влязлата в 

сила Заповед №031/28.01.2020 г. за прекратяване на наемно правоотношение с 

Минка Веселинова Станчева за общински жилищен имот с административен адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 406, вх. 17, ет. 2, ап. 28, да бъде продължена. 

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

предложението се приема.   

31. – Предвид докладна записка №ОСИСД20002114ВЛ/15.05.2020 г. относно 

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

жилища, находящи се в ж.к. „Вл. Варненчик“, блок 32, както и с взетите решения по 

т. 3 от Протокол №02/12.06.2020 г. на комисията, същата взе следните решения: 

РЕШЕНИЕ 2.31.1 – Във връзка с констативен протокол №185/26.06.2020 г., в 

който Милка Юлиянова Радева информира, че не желае да бъде пренастанена в 

общинско жилище на адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 32, вх. 2, ет. 1, ап. 

47, комисията отменя свое решение №3.1/02/12.06.2020 г.  

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

предложението се приема. 

РЕШЕНИЕ 2.31.2 – Във връзка с решение №3.1 от настоящия протокол, 

комисията отменя свое решение №3.2/02/12.06.2020 г.  

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. 32, вх. 2, ет. 1, ап. 47, 

да настани Снежана Руменова Трифонова, ЕГН7511301054 и членовете на 

домакинството й за срок от 3 (три) години.  



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

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 2.31.3 – 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. 1, ап. 48 да настани Марийка Максимова Данаилова, ЕГН8706101092 и членовете 

на семейството й за срок от 3 (три) години.  

След издаване на настанителна заповед, Марийка Максимова Данаилова, 

ЕГН8706101092 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. 

32. Молба, вх. №ОСИСД20004211ВЛ/01.09.2020 г. от Ангелина Антонова 

Дикова, ЕГН8212201050, за настаняване в общинско жилище на адрес: гр. Варна, 

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

 

……………………………………………… 

 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.32 – не удовлетворява искането на Ангелина Антонова Дикова, 

ЕГН8212201050, по заявление вх. №ОСИСД20004211ВЛ/01.09.2020 г. за настаняване 

в общинско жилище на адрес: гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик“, бл. 222, вх. 4, ет. 1, 

ап. 81.  

На основание чл. 6, ал. 2, т. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 

1, комисията предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на Район „Вл. 

Варненчик“ Ангелина Антонова Дикова, ЕГН8212201050, Кирил Митков Георгиев, 

ЕГН8102261043 и децата им Антон Кирилов Митков и Митко Кирилов Митков, поради 

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

НУРУЖНГНПОЖ. 

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

предложението се приема. 

 

По трета точка от дневния ред Елка Игнатова 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. Във връзка с подадено в районната администрация заявление, вх. 

№АУ060692ВЛ-002ВЛ/16.07.2020 г. от Милен Иванов Чезаров за промяна в 

обстоятелствата по настаняване и подновяване на наемно правоотношение за 

общинско жилище на адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 307, вх. 2, ет. 6, ап. 

38, комисията разгледа свое решение №3.4/01/19-20.05.2020 г., взето по повод 

изпратено писмо с 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 общинското жилище на посочения 

адрес. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.1 – отменя свое решение №3.4/01/19-20.05.2020 г. 

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, наемателят Милен Иванов Чезаров, ЕГН7502141061 и 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

членовете на семейството му не отговорят на условията за закупуване на общинско 

жилище в гр. Варна, 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. 

2. Писмо, вх. №АУ051447ВН-002ВЛ/26.06.2020 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, вх.  

№АУ051447ВН/15.06.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 211, вх. 3, ет. 2, ап. 65, от Милен Султанов Чернев, 

ЕГН8202241246, до Кмета на Община Варна. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.2 – 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, наемателят Милен Султанов Чернев, 

ЕГН8202241246, отговоря на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. 

„Вл. Варненчик", бл. 211, вх. 3, ет. 2, ап. 65. 

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

предложението се приема. 

3. Писмо, вх. №АУ057371ВН-002ВЛ/08.07.2020 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, вх.  

№АУ057371ВН/29.06.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 3, ет. 6, ап. 56, от Фери Нейчева Долева, 

ЕГН7809141193, до Кмета на Община Варна. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.3 – 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, наемателката Фери Нейчева Долева, 

ЕГН7809141193 и членовете на семейството й отговорят на условията за закупуване 

на общинско жилище в ж.к „Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 3, ет. 6, ап. 56. 

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

предложението се приема. 

4. Писмо, вх. №АУ059463ВН-002ВЛ/20.07.2020 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, вх.  

№АУ059463ВН/03.07.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 10, ет. 6, ап. 119, от Илиана Петрова 

Тодорова, ЕГН7110180971, до Кмета на Община Варна. 

 

……………………………………………… 

 

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.4 – 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, наемателката Илиана Петрова Тодорова, 

ЕГН7110180971 и членовете на семейството й не отговорят на условията за 

закупуване на общинско жилище в ж.к .„Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 10, ет. 6, ап. 

119. 

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

предложението се приема. 

5. Писмо, вх. №АУ068894ВН-002ВЛ/30.07.2020 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, вх.  

№АУ068894ВН/27.07.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 401, вх. 3, ет. 6, ап. 51, от Зорница Кирилова 

Константинова, ЕГН8301141056, до Кмета на Община Варна. 

 

……………………………………………… 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.5 – 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, наемателката Зорница Кирилова 

Константинова, ЕГН8301141056 и членовете на домакинството й отговорят на 

условията за закупуване на общинско жилище в ж.к „Вл. Варненчик", бл. 401, вх. 3, 

ет. 6, ап. 51. 

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

предложението се приема. 

6. Писмо, вх. №АУ071703ВН-002ВЛ/11.08.2020 г. от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, вх.  

№АУ071703ВН/03.08.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 14, ет. 1, ап. 183, от Георги Иванов 

Георгиев, ЕГН7909171083, до Кмета на Община Варна. 

 

……………………………………………… 

 

 

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.6 – 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, наемателят Георги Иванов Георгиев, 

ЕГН7909171083 и членовете на семейството му отговорят на условията за закупуване 

на общинско жилище в ж.к „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 14, ет. 1, ап. 183. 

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

предложението се приема. 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на комисията бе закрито 10.30ч. 

 

 

 

Бистра Спасова-Йорданова, …………………… 

Председател на комисията 

 

Елка Игнатова, ……………………….  

Член на комисията 

 

Николай Георгиев, ………………………. 

Член на комисията 

 

Даниел Николов, ………………………. 

Член на комисията 

 

Десислава Минчева, ……………………….  

Член на комисията 
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