
Препис-извлечение 

 
 

  ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ 

 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№01/25.03.2021 г. 

 

 

 

Днес, 25.03.2021 г., в 9.30 часа, се проведе онлайн 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. Николай Георгиев, общински съветник мандат 2019 – 2023 г.;  

 2. Даниел Николов, общински съветник мандат 2019 – 2023 г.;  

 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. 

3. Настаняване на картотекирани граждани, съобразно наличния свободен 

жилищен фонд. 

4. 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 Бистра Спасова-Йорданова докладва 

преписки на граждани, желаещи да бъдат картотекирани, както следва: 

1. Декларация, рег. №ОСИСД20005324ВЛ/09.11.2020 г., за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Ивайло Иванов Йовчев, 

ЕГН7407121064 и Василка Велчова Йовчева, ЕГН7701022933.  

Ивайло Йовчев е картотекиран със съпруга и две деца III /трета/ група по 

молба с №197/24.11.2004 г.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.1 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и чл. 6, ал. 

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

Иванов Йовчев, ЕГН7407121064 и Василка Велчова Йовчева, ЕГН7701022933 и сина 

им Кристиян Ивайлов Иванов, ЕГН0552120946, остават картотекирани в картотеката 

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

жилищната нужда на семейството остава непроменена. 

Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката семейството на 

навършилия пълнолетие син – Ивайло Ивайлов Иванов, ЕГН9909211087. 



Препис-извлечение 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

2. Заявление, рег. №ОСИСД20005479ВЛ/17.11.2020 г., от Снежана Стоянова 

Георгиева, ЕГН8505141051, 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 Снежана Георгиева, с която декларира, че има едно 

дете. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.2 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 2-ро от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, отказва картотекиране в картотека на граждани с 

установени жилищни нужди на Снежана Стоянова Георгиева, ЕГН8505141051 и 

членовете на семейството й. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3. Заявление, рег. №ОСИСД20005550ВЛ/19.11.2020 г., от Славка Вълчева 

Иванова, ЕГН5303087998, 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 Славка Иванова, и договор за наем на недвижим имот 

от 09.02.2019 г., сключен за срок 1 /една/ година. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.3 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 2-ро от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, отказва картотекиране в картотека на граждани с 

установени жилищни нужди на Славка Вълчева Иванова, ЕГН5303087998. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

4. Заявление, рег. №ОСИСД20005631ВЛ/25.11.2020 г., от Красимир 

Божидаров Василев, ЕГН8908191003, 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 Красимир Василев, в която същият не 

декларира членове на семейството си.  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.4 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, включва в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди Красимир Божидаров Василев, ЕГН8908191003 и определя степента 

на жилищната му нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

5. Заявление, рег. №ОСИСД20005780ВЛ/03.12.2020 г., от Емил Божков 

Георгиев, ЕГН8112191149, за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Емил Георгиев, в която същият не декларира членове 

на семейството си.  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.5 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, включва в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди Емил Божков Георгиев, ЕГН8112191149 и определя степента на 

жилищната му нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

6. Заявление, рег. №ОСИСД20005923ВЛ/11.12.2020 г., от Илиян Златков 

Каравелов, ЕГН9105211069, 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 Илиян Каравелов, в която същият не декларира 

членове на семейството си.  
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……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.6 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, включва в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди Илиян Златков Каравелов, ЕГН9105211069 и определя степента на 

жилищната му нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

7. Заявление, рег. №ОСИСД20005987ВЛ-001ВЛ/16.12.2020 г., от Женя 

Динкова Господинова, ЕГН8406020997, 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 Женя Господинова, в която същата 

декларира, че има две деца. Приложена е и молба с вх. 

№ОСИСД20005987ВЛ/16.12.2020 г. с искане за настаняване в общинско жилище при 

първа възможност. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.7 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, включва в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди Женя Динкова Господинова, ЕГН8406020997 и членовете на 

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

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

8. Заявление,  рег. №ОСИСД20006139ВЛ/23.12.2020 г., от Малинка Бойкова 

Алдомирова, ЕГН7610283978 и Тодор Йовчев Тодоров, ЕГН7905181123, 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 Малинка Алдомирова и Тодор Тодоров, с която декларират, че са 

семейство и имат две деца. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.8 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, включва в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди Малинка Бойкова Алдомирова, ЕГН7610283978 и членовете на 

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

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

9. Заявление, рег. №ОСИСД21000041ВЛ/05.01.2021 г., от Благовеста Иванова 

Христова, ЕГН8204240995, 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 Благовеста Христова, с която декларира, че има едно 

дете. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.9 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, включва в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди Благовеста Иванова Христова, ЕГН8204240995 и членовете на 

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

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

10. Декларация, рег. №ОСИСД21000110ВЛ/06.01.2021 г., за семейно 

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

Събинова, ЕГН8502010952, в която декларира, че има две деца. 

Виолета Събинова и децата й са включени в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“, III /трета/ група, съгласно 

заявление, рег. №ОСИСД14003804ВЛ/28.07.2014 г. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.10 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, във 

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

извади от картотеката на Район „Вл. Варненчик“ Виолета Искренова Събинова, 

ЕГН8502010952 и членовете на семейството й, поради наличие на придобити имоти, 

попадащи в хипотезите на чл. 4, ал. 1, т. 2, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ и деклариране на неверни данни.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

11. Заявление, рег. №ОСИСД21000217ВЛ/08.01.2021 г., от Петър Йорданов 

Петров, ЕГН8907241183, за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди. Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Петър Петров, в която същият не декларира членове 

на семейството си.  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.11 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 2-ро от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, отказва картотекиране в картотека на граждани с 

установени жилищни нужди на Петър Йорданов Петров, ЕГН8907241183. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

12. Заявление, рег. №ОСИСД21000243ВЛ/11.01.2021 г., от Ангел Мойсеев 

Лозанов, ЕГН8106234581, 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 Ангел Лозанов, в която същият не декларира членове 

на семейството си.  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.12 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, включва в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди Ангел Мойсеев Лозанов, ЕГН8106234581 и определя степента на 

жилищната му нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

13. Декларация, рег. №ОСИСД21000681ВЛ/03.02.2021 г., за семейно 

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

Кирилова, ЕГН9701271056, с която декларира две деца. 

Венцислава Кирилова е картотекирана с едно дете III /трета/ група по 

заявление, вх.  №ОСИСД17003136ВЛ/07.07.2017 г.  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.13 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, приобщава настоящата 

декларация към картотечната преписка на Венцислава Ивелинова Кирилова, 

ЕГН9701271056, като я оставя картотекирана в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди с членовете на семейството й: Илиян Венциславов 

Кирилов, ЕГН1342270985 и Ивелина Кирилова, ЕГН2048220956. Степента на 

жилищната нужда остава непроменена. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

14. Декларация, рег. №ОСИСД21000682ВЛ/03.02.2021 г., за семейно 

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

Василева, ЕГН8112091073.  

Димитричка Василева е картотекирана с две деца III /трета/ група по 

заявление с вх.  №ОСИСД17003139ВЛ/07.07.2017 г.  

С горепосочената декларация Димитричка Василева информира, че дъщеря й 

Ивелина Асенова вече е пълнолетна.  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Препис-извлечение 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.14 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, Димитричка Кирилова 

Василева, ЕГН8112091073 и Пламен Ангелов Маринов, ЕГН1547281085 – син, 

остават картотекирани в картотеката на гражданите с установена жилищна нужда на 

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

Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката семейството на 

навършилата пълнолетие дъщеря – Ивелина Благовестова Асенова, ЕГН0148301071. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

15. Заявление, рег. №ОСИСД21000707ВЛ/04.02.2021 г., от Росица Петрова 

Генова, ЕГН7511300973, 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 Росица Генова, в която същата декларира, че има едно 

дете. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.15 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, включва в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди Росица Петрова Генова, ЕГН7511300973 и членовете на семейството 

й: Александър Володиев Маринов, ЕГН0947211060 – син, и определя степента на 

жилищната им нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

16. Декларация, рег. №ОСИСД21000743ВЛ/05.02.2021 г., за семейно 

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

Мехмед, ЕГН8707071011. Приложен е и договор за наем на недвижим имот.  

Елмание Мехмед е картотекирана с две деца III /трета/ група по заявление с 

вх.  №ОСИСД15003827ВЛ/15.07.2015 г.  

………………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.16 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, Елмание Себайдин 

Мехмед, ЕГН8707071011 и членовете на семейството й, остават картотекирани в 

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

Степента на жилищната нужда се променя от III /трета/ група на II /втора/ група.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

17. Заявление, рег. №ОСИСД21000866ВЛ/11.02.2021 г., от Грациела Петрова 

Ненчева, ЕГН8803021079, 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 Грациела Ненчева, с която не декларира членове на 

семейството си. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.17 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, включва в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди Грациела Петрова Ненчева, ЕГН8803021079, и определя степента на 

жилищната нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

18. Заявление, рег. №ОСИСД21000881ВЛ/12.02.2021 г., от Донка Христова 

Петрова, ЕГН5803231254, 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 Донка Петрова, с която не декларира членове на 

семейството си. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Препис-извлечение 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.18 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, включва в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди Донка Христова Петрова, ЕГН5803231254, и определя степента на 

жилищната нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

19. Заявление, рег. №ОСИСД21000975ВЛ/17.02.2021 г., от Ленче Трифонова 

Костова, ЕГН9601220950, 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 Ленче Костова, в която същата декларира, че има две 

деца. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.19 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, включва в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди Ленче Трифонова Костова, ЕГН9601220950 и членовете на 

семейството й: Айнур Костова, ЕГН1452231254 – дъщеря, Умут Ленчев Костов, 

ЕГН1948241008 – син, и определя степента на жилищната им нужда – III /трета/ 

група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

20. Декларация, рег. №ОСИСД21000992ВЛ/17.02.2021 г., за семейно 

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

Стефанова, ЕГН9004051110.  

Теменужка Стефанова е картотекирана с едно дете III /трета/ група по 

заявление с вх.  №ОСИСД17001559ВЛ/20.03.2017 г.  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.20 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, във 

връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, предлага на Кмета на Района 

да извади от картотеката на Район „Вл. Варненчик“ Теменужка Сашева Стефанова, 

ЕГН9004051110 и членовете на семейството й.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

21. Заявление, рег. №ОСИСД21001178ВЛ/26.02.2021 г., от Росен Костов 

Тодоров, ЕГН7804011089, 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 Росен Тодоров, в която същият не декларира членове 

на семейството си.  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.21 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во и т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, включва в картотека на граждани с установени 

жилищни нужди Росен Костов Тодоров, ЕГН7804011089 и определя степента на 

жилищната му нужда – III /трета/ група. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

22. Заявление с вх. №ОСИСД21001158ВЛ/25.02.2021 г. от Йорданка 

Стефанова Стоянова, ЕГН8306307319, с искане за прехвърляне на картотечната й 

преписка в Район „Младост“, поради променен настоящ адрес.  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.22 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, предлага 

на Кмета на Района да извади от картотеката на граждани с установени жилищни 

нужди Йорданка Стефанова Стоянова, ЕГН8306307319 и членовете на семейството й, 

поради промяна на настоящия адрес на територията на друг район.  



Препис-извлечение 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

23. Заявление, вх. №ОСИСД21001375ВЛ/12.03.2021 г., от Айлин Мюрселова 

Адем, ЕГН8712091218, за прехвърляне на картотечното досие на името на съпруга й 

Рейхан Ахмед Адем. 

Към заявлението е приложена декларация от Рейхан Ахмед Адем, 

ЕГН8312018022, за съгласие картотечната преписка да бъде прехвърлена на негово 

име, както и декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС 

– Варна от Рейхан Адем и Айлин Адем, с която декларират, че са семейство с две 

деца.  

Г-жа Адем и членовете на семейството й са картотекирани II /втора/ група по 

заявление, вх. №ОБС12000229ВЛ/16.03.2012 г. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.23 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 1-во от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, прехвърля картотечно досие, рег. 

№ОБС12000229ВЛ/16.03.2012 г., от името на Айлин Мюрселова Адем, 

ЕГН8712091218 и членовете на семейството й на името на Рейхан Ахмед Адем, 

ЕГН8312018022 и членовете на семейството му. Степента на жилищната нужда на 

гражданите не се променя.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

24. Декларация вх. №ОСИСД21001698ВЛ/23.03.2021 г. за семейно положение 

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

ЕГН8302060982 и Росица Мустафова Василева, ЕГН8506121050. 

Пламен Василев и Росица Черкезова са картотекирани като семейство с две 

деца трета група по заявление с №ОСИСД17003137ВЛ/07.07.2017 г. С настоящата 

декларация декларират, че имат трето дете.  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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 1.24 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Пламен Кирилов Василев, ЕГН8302060982, като го оставя картотекиран 

в картотеката на граждани с установени жилищни нужди с членовете на семейството 

му: Росица Мустафова Василева, ЕГН8506121050 – съпруга, Кирил Пламенов 

Василев, ЕГН0545031043 – син, Борислав Пламенов Василев, ЕГН0651241124 – син и 

Светлана Пламенова Василева, ЕГН2042191017 – дъщеря. Степента на жилищната 

нужда остава непроменена. 

 Резултати от гласуването: За – 4, 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. Настанителна преписка на Йордан Иванов Димитров, ЕГН7909251023 и 

Милена Иванова Димитрова, ЕГН8905101114 – наематели на общинско жилище в 

ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 206, вх. 5, ет. 1, ап. 127. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.1 – Не удовлетворява молба, вх. №АУ089585ВЛ/16.09.2020 г. от 

Йордан Иванов Димитров, с искане децата му Димитър Димитров и Никол Димитрова 

да бъдат вписани в настанителната заповед.  

Дава четиринадесетдневен срок на Милена Димитрова да изплати 

задълженията за вода за общинското жилище и да представи в районната 

администрация доказателства за плащанията.  

При изпълнение от Милена Димитрова на дадените указания в срок, на 

основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на 



Препис-извлечение 

Район „Вл. Варненчик“ да отмени настанителна заповед №09/03.02.2020 г. и да 

прекрати сключения въз основа на нея договор №09/03.02.2020 г. за наем с Йордан 

Иванов Димитров, ЕГН7909251023. 

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. 206, вх. 5, ет. 1, ап. 127, на Милена Иванова 

Димитрова, ЕГН8905101114 и членовете на семейството й.  

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

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

т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна и чл. 9, ал. 1, б. „г“, предложение 3-то и б. „й“ от Раздел V от договор 

№09/03.02.2020 г. за отдаване под наем, предлага на Кмета на Района да бъде 

прекратено наемното отношение с Йордан Иванов Димитров, ЕГН7909251023, 

Милена Иванова Димитрова, ЕГН8905101114 и членовете на семейството й, 

възникнало с настанителна заповед №09/03.02.2020 г. и договор №09/03.02.2020 г. 

за отдаване под наем за общинско жилище на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 206, вх. 5, ет. 1, ап. 127. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема.   

2. Заявление, рег. №АУ106112ВЛ/30.10.2020 г., от Бекир Азисов Нуриев, 

ЕГН7707080963 и Мая Симеонова Наскова, ЕГН7805281073 – наематели на общинско 

жилище в бл. 32, вх. 2, ет. 2, ап. 51, с искане за преиздаване на настанителната 

заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация 

от Бекир Нуриев и Мая Наскова за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна, с която декларират четири деца. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

С оглед на изложеното, 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. 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 1 /една/ година за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 32, вх. 2, ет. 2, ап. 51, на 

Бекир Азисов Нуриев, ЕГН7707080963 и членовете на семейството му.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3. Заявление, вх. №АУ106210ВЛ/30.10.2020 г., от Елеонора Кирилова 

Милчева, ЕГН6711061072 – наемател на общинско жилище в бл. 309, вх. 1, ет. 3, ап. 

8 с искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за отдаване под 

наем. Към заявлението е приложена декларация от Елеонора Милчева 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 2.3 – Дава четиринадесетдневен срок на Елеонора Милчева да 

изплати консумативните разходи за общинското жилище и да представи в районната 

администрация доказателства за плащанията.  

При изпълнение на дадените указания в срок, 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. 309, 

вх. 1, ет. 3, ап. 8, на Елеонора Кирилова Милчева, ЕГН6711061072.  

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

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

т. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна и чл. 9, ал. 1, б. “а“, и б. „г“, предложение 3-то, Раздел V от договор 

№153/30.11.2017 г. за отдаване под наем, предлага на Кмета на Района да бъде 

прекратено наемното отношение с Елеонора Кирилова Милчева, ЕГН6711061072 и 

Кристиан Костадинов Сивов, ЕГН9206241061, възникнало с настанителна заповед 

№153/30.11.2017 г. и договор №153/30.11.2017 г. за отдаване под наем за 
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общинско жилище на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 309, вх. 1, ет. 3, 

ап. 8. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

4. Заявление, рег. №АУ106424ВЛ/02.11.2020 г., от Марийка Алексиева 

Асенова, ЕГН6204261130 – наемател на общинско жилище в бл. 204, вх. 2, ет. 5, ап. 

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

наем и вписване на дъщеря й Сийка Тихомирова, внучката й Ана Тихомирова и 

семейството на сина й Александър Тихомиров. Към заявлението е приложена 

декларация от Марийка Алексиева 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 2.4 – Дава четиринадесетдневен срок на Марийка Асенова да 

изплати консумативните разходи за общинското жилище и да представи в районната 

администрация доказателства за плащанията.  

При изпълнение на дадените указания 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 3 

/три/ години за общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 204, 

вх. 2, ет. 5, ап. 48 на Марийка Алексиева Асенова, ЕГН6204261130, Сийка Стефчева 

Тихомирова, ЕГН8108081012 – дъщеря, Ана Сийкова Тихомирова, ЕГН9708270998 – 

внучка, Александър Стефчев Тихомиров, ЕГН8004180965 – син и членовете на 

семейството му: Алекси Александров Стефчев,  ЕГН0642250946 – син, Надежда 

Александрова Стефчева, ЕГН1149270953 – дъщеря и Найден Александров Стефчев, 

ЕГН1443020963 – син. 

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

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

т. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна и чл. 9, ал. 1, б. “а“, и б. „г“, предложение 3-то, Раздел V от договор 

№153/30.11.2017 г. за отдаване под наем, предлага на Кмета на Района да бъде 

прекратено наемното отношение с Марийка Алексиева Асенова, ЕГН6204261130, 

Александър Стефчев Тихомиров, ЕГН8004180965 – син, членовете на семейството 

му, Сийка Стефчева Тихомирова, ЕГН8108081012 – дъщеря, Ана Сийкова 

Тихомирова, ЕГН9708270998 – внучка, възникнало с настанителна заповед 

№153/30.11.2017 г. и договор №153/30.11.2017 г. за отдаване под наем за 

общинско жилище на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 204, вх. 2, ет. 5, 

ап. 48. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

5. Писма, вх. №№АУ109190ВЛ/09.11.2020 г., АУ109190ВЛ-001ВЛ/10.11.2020 

г. и АУ109190ВЛ-002ВЛ/11.11.2020 г., получени по електронната поща от Магдалена 

Владимирова Михайлова, ЕГН5909061138 – наемател на общинско жилище в бл. 403, 

вх. 12, ет. 6, ап. 45, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора 

за отдаване под наем и вписване на дъщеря й Михаела Михайлова. Приложените 

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

– Варна са подписани от Магдалена Михайлова с електронен подпис. В декларацията 

си, Магдалена Михайлова е посочила, че е вдовица. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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. 403, вх. 12, ет. 6, ап. 45 на 

Магдалена Владимирова Михайлова, ЕГН5909061138 и Михаела Михайлова 

Михайлова, ЕГН9104241053 – дъщеря.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

6. Заявление, рег. №АУ111181ВЛ/16.11.2020 г., от Малина Еленкова 

Димитрова, ЕГН6811110972 – наемател на общинско жилище в бл. 32, вх. 2, ет. 5, 
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ап. 62, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на сина й Ромео Минков. Към заявлението е приложена 

декларация от Малина Димитрова за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. Малина Димитрова заявява, че Ромео Минков ще 

депозира в срок до 30.12.2020 г. в деловодството на районната администрация 

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 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. 5, ап. 62 на 

Малина Еленкова Димитрова, ЕГН6811110972. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

7. Заявление, рег. №АУ111672ВЛ/17.11.2020 г., от Емилия Петрова Николова, 

ЕГН5211031139 и Любен Димитров Николов, ЕГН5307311067 – наематели на 

общинско жилище в бл. 228, вх. 4, ет. 2, ап. 109, с искане за преиздаване на 

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

Милен Минчев и семейството на сина им Димитър Минчев. Към заявлението е 

приложена декларация от Емилия Николова и Любен Николов 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 2.7 – 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. 228, вх. 4, ет. 2, ап. 109 на 

Емилия Петрова Николова, ЕГН5211031139, Любен Димитров Николов, 

ЕГН5307311067 – съпруг, Милен Желев Минчев, ЕГН7106151021 – син, Димитър 

Желев Минчев, ЕГН7709121064 – син и членовете на семейството му: Ангел 

Димитров Минчев, ЕГН0449150983 – син.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

8. Настанителна преписка на Веселинка Петкова Йорданова, ЕГН6809300971 

и Диан Николов Йорданов, ЕГН6808100942 – наематели на общинско жилище в бл. 

204, вх. 4, ет. 1, ап. 99, във връзка с уведомление, вх. №АУ033715ВЛ-

019ВЛ/18.11.2020 г., от Диан Николов Йорданов, решение №2.1/03/10.09.2020 г. на 

жилищната комисия по заявление, вх. №АУ033715ВЛ/21.04.2020 г. от наемателите с 

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

вписване на Калина Дианова Николова, ЕГН9610140991, Ирена Дианова Белберова, 

ЕГН9203261059 и членовете на семейството й, ведно с декларация за семейно 

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

Към настоящото уведомление, Диан Йорданов е приложил влязло в законна 

сила Решение №260535/05.10.2020 г. на Районен съд – гр. Варна за прекратяване 

на брака му с Веселинка Йорданова. С посоченото решение ползването на семейното 

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

предоставено на Диан Николов Йорданов. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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 

№054/18.05.2017 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№054/18.05.2017 г. за наем с Веселинка Петкова Йорданова, ЕГН6809300971 и 

Ирена Дианова Белберова, ЕГН9203261059. 

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

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 204, вх. 4, ет. 1, ап. 99, на Диан Николов Йорданов, 

ЕГН6808100942 и Калина Дианова Николова, ЕГН9610140991 – дъщеря.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

9. Уведомление, вх. №АУ112459ВЛ/19.11.2020 г., от Жоржета Георгиева 

Митева, ЕГН7111211110 – наемател на общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. 

„Вл. Варненчик“, бл. 307, вх. 1, ет. 6, ап. 16, с която уведомява Кметът на Район „Вл. 

Варненчик“ за настъпили промени в обстоятелствата по настаняване след издаване 

на последната настанителна заповед, а именно: титулярят по настанителна заповед 

№122/27.08.2019 г. Георги Неделчев Митев, ЕГН5011131001 е починал на 

02.11.2020 г. Към уведомлението е приложена декларация от Жоржета Митева 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 2.9 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№122/27.08.2019 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№122/27.08.2019 г. за наем с Георги Неделчев Митев, ЕГН5011131001. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 3, чл. 14, 

ал. 7 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. 307, вх. 1, 

ет. 6, ап. 16 на Жоржета Георгиева Митева, ЕГН7111211110.  

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 – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

10. Заявление, рег. №АУ113949ВЛ/24.11.2020 г., от Миглена Митева Митева, 

ЕГН6210011192 – наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. 9, ет. 5, ап. 15, с 

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

вписване на семейството на сина й Димитър Йорданов и внука й Живко Йорданов. 

Към заявлението е приложена декларация от Миглена Митева 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 2.10 – 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. 405, вх. 9, ет. 5, ап. 15 на 

Миглена Митева Митева, ЕГН6210011192, Димитър Живков Йорданов, 

ЕГН8103181220 – син, членовете на семейството му: Веселин Димитров Йорданов, 

ЕГН0451121029 – син, Живко Димитров Йорданов, ЕГН0148171002 – внук.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

11. Заявление, рег. №АУ115976ВЛ/01.12.2020 г., от Нели Петрова Ле, 

ЕГН6212021775 и Зунг Хоанг Ле, ЕГН6301041069 – наематели на общинско жилище 

в бл. 405, вх. 2, ет. 1, ап. 19, с искане за преиздаване на настанителната заповед, 

договора за отдаване под наем и вписване на сина им Емил Зунг Ле. Към 

заявлението е приложена декларация от Нели Ле и Зунг Ле 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 2.11 – 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 
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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. 2, ет. 1, ап. 19 на 

Нели Петрова Ле, ЕГН6212021775, Зунг Хоанг Ле, ЕГН6301041069 – съпруг и Емил 

Зунг Ле, ЕГН9402121002 – син.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

12. Заявление, рег. №АУ117830ВЛ/07.12.2020 г., от Калина Борисова Томова, 

ЕГН6503220991 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 16, ет. 6, ап. 246, с 

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

вписване на синовете й Диян Василев, Красимир Василев и семейството на дъщеря й 

Мирела Василева. Към заявлението е приложена декларация от Калина Томова. 

Същата е заявила, че  декларации от Диян Василев ще бъдат представени в срок до 

15.12.2020 г. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението 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 с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 16, ет. 6, ап. 246 на 

Калина Борисова Томова, ЕГН6503220991, Красимир Божидаров Василев, 

ЕГН8908191003 – син, Диян Божидаров Василев, ЕГН9407040984 – син, Мирела 

Божидарова Василева, ЕГН9710120999 – дъщеря и членовете на семейството й: 

Даяна Мирелова Божидарова, ЕГН1542240951 – дъщеря. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

13. Уведомление, вх. №АУ120919ВЛ/15.12.2020 г., от Димитричка Димитрова 

Топулева, ЕГН7903191077, включена в настанителна заповед с титуляр Донка 

Димитрова Топулева, ЕГН4704190977, наематели на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик“, бл. 228, вх. 1, ет. 2, ап. 6. Госпожа Топулева заявява, че желае да бъде 

преиздадена настанителната заповед, като сина й Виктор Станев да бъде вписан, 

тъй като титулярят Донка Димитрова Топулева е починал. Към заявлението е 

приложена декларация от Димитричка Топулева 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 2.13 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№172/08.12.2020 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№172/08.12.2020 г. за наем с Донка Димитрова Топулева, ЕГН4704190977. 

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. 228, вх. 1, ет. 2, ап. 6, на Димитричка 

Димитрова Топулева, ЕГН7903191077 и Виктор Пламенов Станев, ЕГН0251170983 – 

син. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

14. Заявление, рег. №АУ120979ВЛ/15.12.2020 г., от Христо Тодоров Костов, 

ЕГН5801051187 – наемател на общинско жилище в бл. 407, вх. 16, ет. 8, ап. 299, с 

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

вписване на сестра му Марийка Костова. Към заявлението е приложена декларация 

от Христо Костов 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 2.14 – 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. 407, вх. 16, ет. 8, ап. 299 на 
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Христо Тодоров Костов, ЕГН5801051187 и Марийка Тодорова Костова, 

ЕГН5403111090 – сестра. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

 15. Заявление, рег. №АУ116921ВЛ/03.12.2020 г., от Галина Георгиева 

Йорданова, ЕГН5606092216 – наемател на общинско жилище в бл. 228, вх. 1, ет. 5, 

ап. 17, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем и вписване на синовете й Георги Симеонов и Емил Георгиев. Към 

заявлението е приложена декларация от Галина Йорданова за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. Наемателката е заявила, че  декларации 

от Георги Симеонов ще бъдат представени в срок до един месец. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.15 – 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. 228, вх. 1, ет. 5, ап. 17 на 

Галина Георгиева Йорданова, ЕГН5606092216, Георги Димитров Симеонов, 

ЕГН7706030989 – син и Емил Божков Георгиев, ЕГН8112191149 – син. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

16. Уведомление, вх. №ОСИСД20006043ВЛ/18.12.2020 г., от Ивелина 

Василева Любомирова, ЕГН7610181111, включена в настанителна заповед с титуляр 

Кирил Ангелов Любомиров, ЕГН7211151082, наематели на общинско жилище в ж.к. 

„Вл. Варненчик“, бл. 32, вх. 1, ет. 7, ап. 32. Госпожа Любомирова заявява, че желае 

да бъде преиздадена настанителната заповед на нейно име, тъй като титулярят 

Кирил Ангелов Любомиров е починал.  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.16 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№071/19.07.2019 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№071/19.07.2019 г. за наем с Кирил Ангелов Любомиров, ЕГН7211151082. 

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. 1, ет. 7, ап. 32, на Ивелина Василева 

Любомирова, ЕГН7610181111. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

17. Уведомление, вх. №ОСИСД21000034ВЛ/04.01.2021 г. от Мирослава 

Симеонова Минчева, ЕГН7407110959 – наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик“, бл. 204, вх. 5, ет. 8, ап. 154, относно това, че съпруга й Валентин 

Минчев е починал. Към заявлението е приложена декларация от Мирослава Минчева 

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

декларира едно дете – Петър Минчев. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.17 – предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ да прекрати 

наемното правоотношение с Валентин Пенчев Минчев, ЕГН7309181048 и да измени 

своя настанителна заповед №02/15.02.2019 г. за отдаване под наем на общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 204, вх. 5, ет. 8, ап. 154, като 

от заповедта бъде изключен Валентин Пенчев Минчев, ЕГН7309181048. В останалата 

си част заповедта да запази действието си. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

18. Заявление, рег. №АУ003512ВЛ/11.01.2021 г., от Веселина Георгиева 

Цонева, ЕГН8004040958 и Ангел Мойсеев Лозанов, ЕГН8106234581, относно 

общинско жилище в бл. 405, вх. 20, ет. 5, ап. 38, с искане за преиздаване на 
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настанителната заповед, договора за отдаване под наем, вписване на дъщеря й 

Габриела Рангелова и Ангел Лозанов – съжителстващ с В. Цонева. Към заявлението е 

приложена декларация от Веселина Цонева и Ангел Лозанов за семейно положение и 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларират, че живеят на 

семейни начала и имат едно дете.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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. 405, вх. 20, ет. 5, ап. 38 на 

Веселина Георгиева Цонева,  ЕГН8004040958, членовете на семейството й: Ванеса 

Ангелова Лозанова, ЕГН0952131077 – дъщеря, Габриела Калоянова Рангелова, 

ЕГН0044110978 – дъщеря и Ангел Мойсеев Лозанов, ЕГН8106234581.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

19. Заявление, рег. №АУ002754ВЛ/08.01.2021 г., от Йордан Георгиев 

Георгиев, ЕГН5812197980 и Еленка Димитрова Георгиева, ЕГН5805017956 – 

наематели на общинско жилище в бл. 207, вх. 1, ет. 6, ап. 21, с искане за 

преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване под наем, вписване 

на сина им Димитър Георгиев, дъщеря им Силвия Георгиева и членовете на 

семейството й. Към заявлението е приложена декларация от Йордан Георгиев и 

Еленка Георгиева 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 2.19 – 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. 207, вх. 1, ет. 6, ап. 21 на 

Йордан Георгиев Георгиев, ЕГН5812197980, Еленка Димитрова Георгиева, 

ЕГН5805017956 – съпруга, Димитър Йорданов Георгиев, ЕГН8006140982 – син, 

Силвия Йорданова Георгиева, ЕГН8304111190 – дъщеря и членовете на семейството 

й: Амела Георгиева, ЕГН0749261191 – дъщеря и Симеон Георгиев Димитров, 

ЕГН2044101049 – син. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

20. Заявление, рег. №АУ004031ВЛ/12.01.2021 г., от Демир Ангелов Хитков, 

ЕГН8509190964 и Роза Маринова Хиткова, ЕГН8807111036, относно общинско 

жилище в бл. 205, вх. 1, ет. 4, ап. 13, с искане за преиздаване на настанителната 

заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация 

от Демир Хитков и Роза Хиткова за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна, с която декларират, че са семейство и имат две деца, както и 

удостоверение за сключен граждански брак.  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ 2.20 – 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. 205, вх. 1, ет. 4, ап. 13 на 

Демир Ангелов Хитков, ЕГН8509190964 и членовете на семейството му: Роза 

Маринова Хиткова, ЕГН8807111036 – съпруга, Севда Демирова Ангелова, 

ЕГН0849050952 – дъщеря и Ангел Демиров Ангелов, ЕГН1446170946 – син. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

21. Заявление, рег. №АУ005357ВЛ/15.01.2021 г., от Митьо Желязков 

Симеонов, ЕГН4404071088 и Минка Савова Симеонова, ЕГН6104110994 – наематели 

на общинско жилище в бл. 34, вх. 2, ет. 1, ап. 33, с искане за преиздаване на 

настанителната заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е 
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приложена декларация от Митьо Симеонов и Минка Симеонова 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 2.21 – 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. 34, вх. 2, ет. 1, ап. 33 на Митьо 

Желязков Симеонов, ЕГН4404071088 и членовете на семейството му: Минка Савова 

Симеонова, ЕГН6104110994 – съпруга. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

22. Уведомление, вх. №ОСИСД21000377ВЛ/18.01.2021 г., от Величка 

Димитрова Стефанова, ЕГН4908095297, включена в настанителна заповед с титуляр 

Йордан Данаилов Стефанов, ЕГН4609231144, наематели на общинско жилище в ж.к. 

„Вл. Варненчик“, бл. 35, вх. 1, ет. 5, ап. 17. Госпожа Стефанова заявява, че желае 

да бъде преиздадена настанителната заповед, като внука й Йордан Михайлов да 

бъде вписан, тъй като титулярят Йордан Данаилов Стефанов е починал. Към 

уведомлението са приложени декларации от Величка Стефанова и от Йордан 

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

декларациите лицата декларират, че нямат членове на семействата 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 предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ да отмени настанителна заповед 

№024/16.03.2020 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№024/16.03.2020 г. за наем с Йордан Данаилов Стефанов, ЕГН4609231144. 

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. 35, вх. 1, ет. 5, ап. 17, на Величка 

Димитрова Стефанова, ЕГН4908095297 и Йордан Емилов Михайлов, ЕГН9710310941 

– внук.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

23. Заявление, рег. №АУ113151ВЛ/23.11.2020 г., от Александър Бориславов 

Василев, ЕГН8710131040 – наемател на общинско жилище в бл. 35, вх. 2, ет. 3, ап. 

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

наем и вписване на брат му Светослав Василев. Към заявлението е приложена 

декларация от Александър Василев 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 2.23 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от Закона за общинската 

собственост, чл. 21, ал. 1, т. 5, т. 8 и т. 9, предложение 2-ро от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна и чл. 9, ал. 1, б. „а“, б. “й“ и б. “к“, предложение 2-ро, Раздел V от 

договор №170/20.12.2017 г. за отдаване под наем, предлага на кмета на Района да 

бъде прекратено наемното правоотношение с Александър Бориславов Василев, 

ЕГН8710131040 и Светослав Бориславов Василев, ЕГН8909201127 – брат, 

възникнали с настанителна заповед №170/20.12.2017 г. и договор №170/20.12.2017 

г. за отдаване под наем за общинско жилище на адрес: ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 35, 

вх. 2, ет. 3, ап. 42. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

24. Заявление, рег. №АУ009776ВЛ/27.01.2021 г., от Пенка Кръстева Петкова, 

ЕГН6303201079 и Илия Борисов Петков, ЕГН5811103966 – наематели на общинско 

жилище в бл. 404, вх. 9, ет. 1, ап. 79, с искане за преиздаване на настанителната 

заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация 
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от Пенка Петкова и Илия Петков 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 2.24 – 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 1 (една) година за общинско 

жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 9, ет. 1, ап. 79 на 

Пенка Кръстева Петкова, ЕГН6303201079 и членовете на семейството й: Илия 

Борисов Петков, ЕГН5811103966 – съпруг. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

25. Уведомление, вх. №АУ010912ВЛ/01.02.2021 г., от Димка Янкова Янкова, 

ЕГН7910311094, включена в настанителна заповед с титуляр Василка Георгиева 

Панайотова, ЕГН4508211010, наематели на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик“, бл. 406, вх. 13, ет. 2, ап. 32. Госпожа Янкова заявява, че желае да бъде 

преиздадена настанителната заповед, тъй като титулярят Василка Панайотова е 

починал. Към заявлението е приложена декларация от Димка Янкова за семейно 

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

дете. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.25 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№05/13.01.2021 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№05/13.01.2021 г. за наем с Василка Георгиева Панайотова, ЕГН4508211010. 

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 3 (три) години за общинско жилище с 

адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 13, ет. 2, ап. 32, на Димка 

Янкова Янкова, ЕГН7910311094 и членовете на семейството й: Надежда Димитрова 

Димитрова, ЕГН1148031039 – дъщеря. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

26. Настанителна преписка на Айдън Мустафов Хюсеинов, ЕГН7610151204 – 

наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 26, ет. 7, ап. 35. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.26 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

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

9, ал. 1, б. “г“ и б. „к“, предложение 2-ро, Раздел V от договор №077/19.07.2019 г. 

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

отношение с Айдън Мустафов Хюсеинов, ЕГН7610151204, възникнало с настанителна 

заповед №77/19.07.2019 г. и договор №77/19.07.2019 г. за отдаване под наем за 

общинско жилище на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 26, ет. 7, ап. 35. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема.   

27. Заявление, рег. №АУ012686ВЛ/04.02.2021 г., от Христина Енчева Колева, 

ЕГН8104190951 – наемател на общинско жилище в бл. 32, вх. 2, ет. 6, ап. 67, с 

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

Към заявлението е приложена декларация от Христина Колева 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 2.27 – 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 
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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. 6, ап. 67 на 

Христина Енчева Колева, ЕГН8104190951. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

28. Настанителна преписка на Любен Стоянов Георгиев, ЕГН5409301061 – 

наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 228, вх. 3, ет. 2, ап. 79. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.28 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 6 и т. 9 от Закона за общинската собственост, 

чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 9, предложение 2-ро от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и чл. 

9, ал. 1, б. “а“, и б. „к“, предложение 2-ро, Раздел V от договор №26/11.01.2018 г. 

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

отношение с Любен Стоянов Георгиев, ЕГН5409301061, възникнало с настанителна 

заповед №26/11.01.2018 г. и договор №26/11.01.2018 г. за отдаване под наем за 

общинско жилище на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 228, вх. 3, ет. 2, 

ап. 79. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема.   

29. Заявление, рег. №АУ015901ВЛ/12.02.2021 г., от Станка Йорданова 

Димитрова, ЕГН7803261139 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 16, ет. 3, 

ап. 238, с искане за преиздаване на настанителната заповед, договора за отдаване 

под наем, вписване на майка й Донка Петрова, дъщеря й Десислава Йорданова и 

членовете на семейството й. Към заявлението е приложена декларация от Станка 

Димитрова 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 2.29 – 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. 16, ет. 3, ап. 238 на 

Станка Йорданова Димитрова, ЕГН7803261139, Донка Христова Петрова, 

ЕГН5803231254 – майка, Десислава Станкова Йорданова, ЕГН9512090978 – дъщеря 

и членовете на семейството й: Теодор Илчев Николов, ЕГН1652130981 – син и 

Даниел Илчев Николов, ЕГН2042201120 – син. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

30. Уведомление, вх. №АУ018357ВЛ/19.02.2021 г., от Снежка Маринова 

Райчева, ЕГН7012055091, включена в настанителна заповед с титуляр Георги 

Великов Райчев, ЕГН6410010980, наематели на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик“, бл. 406, вх. 1, ет. 3, ап. 11. Госпожа Райчева заявява, че желае да бъде 

преиздадена настанителната заповед, тъй като титулярят Георги Райчев е починал. 

Към заявлението е приложена декларация от Снежка Райчева 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 2.30 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№01/15.01.2020 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№01/15.01.2020 г. за наем с Георги Великов Райчев, ЕГН6410010980. 

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. 406, вх. 1, ет. 3, ап. 11, на Снежка Маринова 

Райчева, ЕГН7012055091. 
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Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

31. Уведомление, вх. №ОСИСД21001340ВЛ/11.03.2021 г., от Васил Николов 

Пенев, ЕГН4508140982 – наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 

9, вх. 4, ет. 9, ап. 73, с искане за пренастаняване в по-малко общинско жилище, 

удовлетворяващо жилищните му нужди. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.31 – 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 Васил Николов Пенев, ЕГН4508140982, като издаде заповед за 

настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. 

“Вл. Варненчик“, бл. 26, ет. 14, ап. 70, тъй като същият съответства на жилищните 

нужди на наемателя съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна. 

При освобождаване на общинския имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Вл. 

Варненчик“, бл. 9, вх. 4, ет. 9, ап. 73 от наемателя, същият да представи документи, 

удостоверяващи изплатени задължения за вода, ел. енергия и към касата на 

етажната собственост бл. 9, вх. 4. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема.   

32. Заявление №АУ087546ВЛ/04.09.2019 г. от Николай Георгиев Костадинов, 

ЕГН7909251147, включен в настанителна заповед с титуляр Татяна Иванова 

Костадинова, ЕГН7903018293 – наематели на общинско жилище в ж. к. „Вл. 

Варненчик", бл. 406, вх. 3, ет. 6, ап. 61. Николай Георгиев Костадинов заявява, че 

желае да бъде преиздадена настанителната заповед на негово име, тъй като има 

подадена молба за развод с титулярят Татяна Иванова Костадинова до Районен съд – 

Варна. Приложена е декларация от Николай Георгиев Костадинов за семейно 

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

на семейството си. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.32 – 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, но не повече 

от 1 /една/ година, считано от 01.04.2021 г. за общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 406, вх. 3, ет. 6, ап. 61 на Николай Георгиев Костадинов, 

ЕГН7909251147. 

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 – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

33. Заявление, рег. №АУ027530ВЛ/17.03.2021 г., от Ивелина Ганчева 

Цанкова, ЕГН7411105572 и Цанко Алексиев Цанков, ЕГН7103165567 – наематели на 

общинско жилище в бл. 404, вх. 10, ет. 8, ап. 124, с искане за преиздаване на 

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

приложена декларация от Ивелина Цанкова и Цанко Цанков 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 2.33 – 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. 404, вх. 10, ет. 8, ап. 124 на 

Ивелина Ганчева Цанкова, ЕГН7411105572 и Цанко Алексиев Цанков, 

ЕГН7103165567 – съпруг. 
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Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

34. Молба, вх. №АУ028169ВЛ/18.03.2021 г., от Демир Куртев Ангелов, 

ЕГН7508061240, включен в настанителна заповед с титуляр Ася Асенова Ангелова, 

ЕГН4911231130, наематели на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 405, вх. 

13, ет. 1, ап. 73. Господин Ангелов заявява, че желае да бъде преиздадена 

настанителната заповед, тъй като титулярят Ася Ангелова е починала. Към 

заявлението е приложена декларация от Демир Ангелов и Мария Ангелова за 

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

декларират, че са семейство и имат едно дете. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.34 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№103/20.07.2018 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№103/20.07.2018 г. за наем с Ася Асенова Ангелова, ЕГН4911231130. 

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. 405, вх. 13, ет. 1, ап. 73, на Демир Куртев Ангелов, 

ЕГН7508061240 и членовете на семейството му. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

35. Заявление, рег. №АУ028804ВЛ/19.03.2021 г., от Маргарита Веселинова 

Векселбергерова, ЕГН8104010957 – наемател на общинско жилище в бл. 404, вх. 10, 

ет. 7, ап. 122, с искане за преиздаване на настанителната заповед и договора за 

отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация от Маргарита 

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

Варна, с която декларира една дъщеря.  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.35 – 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. 7, ап. 122, на Маргарита Веселинова Векселбергерова, ЕГН8104010957 и 

членовете на семейството й: Галина Маргаритова Векселбергерова, ЕГН0345081073.

 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 – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

36. Уведомление, вх. №АУ029305ВЛ/22.03.2021 г., от Йордан Иванов 

Атанасов, ЕГН6610071088, включен в настанителна заповед с титуляр Николинка 

Михова Атанасова, ЕГН6308150971, наематели на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик“, бл. 407, вх. 17, ет. 1, ап. 300. Г-н Атанасов заявява, че желае да бъде 

преиздадена настанителната заповед на негово име, като Михаил Йовев – син на 

Николинка Атанасова да бъде вписан, тъй като титулярят Николинка Михова 

Атанасова е починал. Към заявлението е приложена декларация от Йордан Атанасов 

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

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

№64/11.07.2019 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№64/11.07.2019 г. за наем с Николинка Михова Атанасова, ЕГН6308150971. 
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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. 407, вх. 17, ет. 1, ап. 300, на Йордан 

Иванов Атанасов, ЕГН6610071088 и Михаил Стефанов Йовев, ЕГН8411191145. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

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

3.1 Картотечна преписка №СЖН-301-321/01.10.2009 г. на Милена 

Красимирова Исмаил, по която е взето решение №3.1.3/04/2020 г. на комисията, с 

което е предложено семейството на Милена Красимирова Исмаил да бъде настанено 

в общинско жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 26, ет. 1, ап. 7. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.1 – на основание чл. 6, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, отменя свое 

решение №3.1.3/04/18.12.2020 г. за настаняване на Милена Красимирова Исмаил, 

ЕГН8010081093 и членовете на семейството й в общинско жилище с адрес гр. Варна, 

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

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3.2 Писмо от дирекция „Социални дейности“ при Община Варна с изх. 

№ОСИСД19003303ВЛ-008ВН/26.01.2021 г. и наш вх. №ОСИСД19003303ВЛ-

009ВЛ/27.01.2021 г. относно разрешаване на жилищен проблем на Кристина 

Георгиева Станчева. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Предвид горното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.2 – На основание чл. 6, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, не 

удовлетворява искането на Кристина Станчева за настаняване в общински жилищен 

имот. Г-жа Станчева е картотекирана от кратък период. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3.3 Бистра Спасова-Йорданова докладва на комисията, че след проведени 

процедури по прекратяване на наемни правоотношения и изземване са налични 

четири свободни жилища.  

След обстойно разглеждане и обсъждане на преписките на включените в 

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

съобразявайки фактите и обстоятелствата от значение за случаите, комисията се 

спря на заявления с вх. №№197/24.11.2004 г. на Ивайло Иванов Йовчев, 

ЕГН7407121064, СЖН-301-50/18.05.2010 г. на Милена Сандева Йорданова, 

ЕГН8710061174, ОСИСД13002577ВЛ/19.06.2013 г. на Диляна Петрова Петрова, 

ЕГН9001071010 и ОСИСД14006062ВЛ/04.12.2014 г. на Юрям Акиф Али, 

ЕГН8310211053.  

3.3.1 Ивайло Йовчев и членовете на семейството му – съпруга и син на 15 

год. живеят в жилище на родители, състоящо се от три стаи и кухня. Жилищната 

площ на апартамента е крайно недостатъчна за удовлетворяване на жилищните 

нужди на домакинството, което се състои от три семейства – тричленното семейство 

на И. Йовчев, едночленното семейство на пълнолетния му син и двучленното 

семейство на родителите му. Семейството ежегодно подава декларации 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 3.3.1 – 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. 

4, ет. 1, ап. 81 да настани Ивайло Иванов Йовчев, ЕГН7407121064 и членовете на 

семейството му за срок от 3 /три/ години. Във връзка с това Ивайло Иванов Йовчев и 
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членовете на семейството му да бъдат извадени от картотеката на граждани с 

установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3.3.2 Милена Йорданова живее със синовете си на 16 год. и на 5 год. в 

двустайно жилище на свободен наем. В картотечната преписка са налични епикризи, 

удостоверяващи здравословния статус на г-жа Йорданова. Семейството ежегодно 

подава декларации 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 3.3.2 – 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. 26, ет. 

1, ап. 7 да настани Милена Сандева Йорданова, ЕГН8710061174 и членовете на 

семейството й за срок от 3 /три/ години. Във връзка с това Милена Сандева 

Йорданова и членовете на семейството й да бъдат извадени от картотеката на 

граждани с установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3.3.3 Диляна Петрова живее с двете си деца – дъщеря на 7 год. и син на 1 

год. в жилище на родители, състоящо се от две стаи и кухня. Жилищната площ на 

апартамента е крайно недостатъчна за удовлетворяване на жилищните нужди на 

домакинството, което се състои от две семейства – тричленното семейство на Д. 

Петрова и двучленното семейство на родителите й. Семейството ежегодно подава 

декларации 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 3.3.3 – 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. 405, вх. 

4, ет. 7, ап. 21 да настани Диляна Петрова Петрова, ЕГН9001071010 и членовете на 

семейството й за срок от 3 /три/ години. Във връзка с това Диляна Петрова Петрова 

и членовете на семейството й да бъдат извадени от картотеката на граждани с 

установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3.3.4 Юрям Али живее със сина си на 15 год. и родителите си в двустайно 

жилище на свободен наем. Семейството ежегодно подава декларации 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 3.3.4 – 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. 402, вх. 

12, ет. 2, ап. 233 да настани Юрям Акиф Али, ЕГН8310211053 и членовете на 

семейството й за срок от 3 /три/ години. Във връзка с това Юрям Акиф Али и 

членовете на семейството й да бъдат извадени от картотеката на граждани с 

установена жилищна нужда. 

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

По четвърта точка от дневния ред Бистра Спасова-Йорданова докладва 

преписки, изпратени от Община Варна с искане за изразяване на становище от 

Комисията по чл. 6, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ при Района, дали наемателите отговарят 

на условията за закупуване на ползваните от тях общински жилища.  

След като се запозна със заявленията, ведно с наемните досиета на 

наемателите, след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за 

случаите, комисията взе следните решения: 

1. Писмо, вх. №АУ107096ВН-002ВЛ/16.11.2020 г., от директор на дирекция 

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

№АУ107096ВН/03.11.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 
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Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 403, вх. 11, ет. 2, ап. 6, от Петър Недельов 

Орашъков, ЕГН6502237285, до Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

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

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителят и членовете на 

домакинството му отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Петър Недельов Орашъков е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 403, вх. 11, ет. 2, ап. 6, от 2008 г. В последната настанителна 

заповед №050/23.03.2018 г. Петър Орашъков е вписан със съпруга, дъщеря и 

пълнолетен син. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ027556ВЛ/17.03.2021 г., е видно, че Петър 

Орашъков има задължения към общинския бюджет, представляващи наем за 

м.03.2021 г.  

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.1 – 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 Петър Недельов Орашъков, 

ЕГН6502237285 и членовете на домакинството му отговорят на условията за 

закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 403, вх. 11, ет. 2, ап. 6. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

2. Писмо, вх. №АУ108998ВН-002ВЛ/30.11.2020 г., от директор на дирекция 

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

№АУ108998ВН/09.11.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 36, вх. 1, ет. 6, ап. 23, от Петранка Демирова 

Тодорова, ЕГН5905051091, до Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

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

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителката и членовете 

на домакинството й отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Петранка Демирова Тодорова е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 36, вх. 1, ет. 6, ап. 23, от 2005 г. В последната настанителна 

заповед №014/21.02.2019 г. Петранка Тодорова е вписана с пълнолетен син. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ027559ВЛ/17.03.2021 г., е видно, че Петранка 

Тодорова няма задължения към общинския бюджет.  

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.2 – 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 Петранка Демирова 

Тодорова, ЕГН5905051091 и членовете на домакинството й отговорят на условията 

за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 36, вх. 1, ет. 6, ап. 

23. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

3. Писмо, вх. №АУ125630ВН-002ВЛ/06.01.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ125630ВН/30.12.2020 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 402, вх. 3, ет. 5, ап. 49, от Илия Филипов Илиев, 

ЕГН7411271085, до Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

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

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителят и членовете на 

семейството му отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 
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Илия Филипов Илиев е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 

бл. 402, вх. 3, ет. 5, ап. 49, от 2007 г. В последната настанителна заповед 

№033/20.05.2020 г. Илия Илиев е вписан със съпруга и две деца. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ027560ВЛ/17.03.2021 г., е видно, че Илия 

Илиев няма задължения към общинския бюджет.  

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.3 – 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, наемателят Илия Филипов Илиев, 

ЕГН7411271085 и членовете на семейството му отговорят на условията за 

закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 402, вх. 3, ет. 5, ап. 49. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

4. Писмо, вх. №АУ016469ВН-002ВЛ/22.02.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ016469ВН/15.02.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 35, вх. 1, ет. 2, ап. 5, от Полина Станимирова 

Станчева, ЕГН8411291078, до Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

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

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителят и членовете на 

семейството му отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Полина Станимирова Станчева е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 35, вх. 1, ет. 2, ап. 5, от 29.06.2016 г., като от 2013 г. е наемател на 

общински жилищен имот. В последната настанителна заповед №080/19.07.2019 г. 

Полина Станчева е вписана с едно дете. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ027562ВЛ/17.03.2021 г., е видно, че Полина 

Станчева няма задължения към общинския бюджет.  

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.4 – 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, наемателят Полина Станимирова 

Станчева, ЕГН8411291078 и членовете на семейството й отговорят на условията за 

закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 35, вх. 1, ет. 2, ап. 5. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

5. Писмо, вх. №АУ018481ВН-004ВЛ/01.03.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ018481ВН/19.02.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 302, вх. 5, ет. 8, ап. 70, от Емилия Бойкова 

Ставрева-Атанасова, ЕГН8704280975, до Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

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

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителката и членовете 

на семейството й отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Емилия Ставрева-Атанасова е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 302, вх. 5, ет. 8, ап. 70, от 22.02.2016 г. В последната настанителна 

заповед №04/15.02.2019 г. Емилия Ставрева-Атанасова е вписана със съпруг и едно 

дете. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ027566ВЛ/17.03.2021 г., е видно, че Емилия 

Ставрева-Атанасова няма задължения към общинския бюджет.  

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 
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РЕШЕНИЕ 4.5 – 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 Емилия Бойкова Ставрева-

Атанасова, ЕГН8704280975 и членовете на семейството й отговорят на условията за 

закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 302, вх. 5, ет. 8, ап. 70. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

6. Писмо, вх. №АУ021942ВН-002ВЛ/09.03.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ021942ВН/01.03.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 32, вх. 2, ет. 1, ап. 48 от Марийка Максимова 

Данаилова, ЕГН8706101092, до Кмета на Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверение за семейно 

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

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Марийка Максимова Данаилова и членовете на семейството й са наематели на 

общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 32, вх. 2, ет. 1, ап. 48 от 12.10.2020 г.  

От служебна бележка, изх. №АУ027568ВЛ/17.03.2021 г., е видно, че Марийка 

Данаилова няма задължения към общинския бюджет. 

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 2 от Наредбата, наемател на 

общинско жилище може да го закупи, ако отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от 

същата наредба към момента на подаване на заявлението за закупуване, както и 

членовете на неговото семейство. 

От приложените документи се установява, че заявителката и членовете на 

семейството й отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ.  

Наемателите не отговарят на изискването, определено в чл. 35, ал. 1, т. 3 от 

НУРУЖНГНПОЖ, а именно да е наемател на общинско жилище на основание на 

настанителна заповед, не по-малко от 5 години. Марийка Максимова Данаилова и 

членовете на семейството й са настанени в общинското жилище с настанителна 

заповед №149/12.10.2020 г.  

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.6 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 

35, ал. 1, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, наемателят Марийка Максимова 

Данаилова, ЕГН8706101092 и членовете на семейството й не отговарят на 

условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 32, вх. 2, 

ет. 1, ап. 48.  

Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

7. Писмо, вх. №АУ022478ВН-002ВЛ/12.03.2021 г., от директор на дирекция 

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

№АУ022478ВН/02.03.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 401, вх. 18, ет. 1, ап. 294, от Диян Евгениев 

Атанасов, ЕГН8802111120 и Ваня Георгиева Златева, ЕГН9006060976, до Кмета на 

Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверения за семейно 

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

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

Видно от приложените документи се установява, че заявителите отговарят на 

условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 

Диян Атанасов и Ваня Златева са наематели на общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. 401, вх. 18, ет. 1, ап. 294, от 22.02.2016 г. В последната 

настанителна заповед №03/15.02.2019 г. Диян Атанасов и Ваня Златева са вписани с 

едно дете. 

Жилищната площ съответства на нормите за настаняване, съгласно чл. 10 от 

Наредбата. 

От служебни бележки, изх. №№АУ027576ВЛ/17.03.2021 г. и 

АУ027577ВЛ/17.03.2021 г. е видно, че Диян Атанасов и Ваня Златева нямат 

задължения към общинския бюджет.  

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

обстоятелства, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.7 – 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, наемателите Диян Евгениев Атанасов, 
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ЕГН8802111120 и Ваня Георгиева Златева, ЕГН9006060976, отговорят на условията 

за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 401, вх. 18, ет. 1, ап. 

294. 

 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на комисията бе закрито 11.50ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Бистра Спасова-Йорданова, ……/П/ не се чете 

Председател на комисията 

 

Николай Георгиев, ……/П/ не се чете  

Член на комисията 

 

Даниел Николов, ……/П/ не се чете 

Член на комисията 

 

Десислава Минчева, ……/П/ не се чете 

Член на комисията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9023 гр. Варна, ж.к.„Вл. Варненчик“ бл. 302, вх. 17; тел. +35952/ 57 57 36; факс +35952/ 510 517  

www.vladislavovo.bg 
 
 

http://www.vladislavovo.bg/

