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  ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ 

 
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
№01/18.04.2022 г. 

 
 
 
Днес, 18.04.2022 г., в 14.00 часа, се проведе заседание на жилищната 

комисия по чл. 6 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна при Район „Вл. Варненчик", 
назначена със Заповед №131/19.05.2021 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик". 

На заседанието присъстваха: 
Председател: Бистра Спасова-Йорданова – Зам.-кмет на Район „Вл. 

Варненчик" 
Членове: 1. Елка Игнатова, директор на дирекция БСИД;  

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

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

Комисията е с изискуемия кворум и може да взема решения. 
Председателят на Комисията предложи заседанието да протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Разглеждане на заявления и декларации на граждани за установяване на 

жилищните нужди и определяне на степента на жилищна нужда на картотекираните 
семейства. 

2. Разглеждане на заявления за подновяване на наемни правоотношения от 
наематели на общински жилища. 

3. Настаняване на картотекирани граждани, съобразно наличния свободен 
жилищен фонд. 

4. Разглеждане на преписки на наематели на общински жилища от Район „Вл. 
Варненчик" с искания за закупуване на жилищата. 

 
Протоколчик на заседанието е Гергана Иванова. 
 
По първа точка от дневния ред Елка Игнатова докладва преписки на 

граждани, желаещи да бъдат картотекирани, както следва: 
1. Декларация вх. №ОСИСД21004668ВЛ/07.10.2021 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от М.Т.Ва, ЕГН8 и Т…В Нев, ЕГН8. 
М.В.ае картотекирана сама трета група по молба с №СЖН-301-255/05.12.2007 

г. С настоящата декларация лицата декларират, че са семейство. 
Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 
настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 
условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 
съставен констативен протокол №001596/08.10.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
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първо и чл. 6, ал. 2, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от 
НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.1 – приобщава настоящата декларация към картотечната 
преписка на М.Т. В., ЕГН., като я оставя картотекирана в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди с членовете на семейството й: Т. В. Н., ЕГН. – съпруг. 

Степента на жилищната нужда остава непроменена. 
Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 
2. Искане с вх. №ОСИСД20004050ВЛ-004ВЛ/08.10.2021 г. от Д. В.Р., ЕГН. за 

прехвърляне на картотечната й преписка в Район „Младост“, поради променен 
настоящ адрес.  

С писмо, изх. №ОСИСД20004050ВЛ-005ВЛ/13.10.2021 г. на Кмета на Район 
„Вл. Варненчик“, заявление, рег. №ОСИСД20004050ВЛ/21.08.2020 г., за 
картотекиране на Д. В. Р. ведно с всички приложени документи е изпратено в Район 
„Младост“. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 2 от 
НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.2 – предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

граждани с установени жилищни нужди Д. В. Р., ЕГН. и членовете на семейството й, 
поради промяна на настоящия адрес на територията на друг район.  

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

3. Заявление, рег. №ОСИСД21004791ВЛ/15.10.2021 г. от И. Г. В., ЕГН., за 
включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди и декларация 
вх. №ОСИСД21004791ВЛ-002ВЛ/08.03.2022 г. за семейно положение и по чл. 4 от 
НУРУЖНГНПОЖ от И. В., в която същата декларира, че има едно дете. Към 
декларацията е приложен договор за наем на недвижим имот.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 
условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 
съставен констативен протокол №001597/18.10.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.3 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 
нужди И. Г. В., ЕГН. и членовете на семейството й, и определя степента на 
жилищната им нужда – II /втора/ група. 

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

4. Искане с вх. №ОСИСД21004823ВЛ/18.10.2021 г. от М. Р.Х., ЕГН. за 
прехвърляне на картотечната му преписка в Район „Младост“, поради променен 

настоящ адрес.  
С писмо, изх. №ОСИСД21004823ВЛ-001ВЛ/18.10.2021 г. на Кмета на Район 

„Вл. Варненчик“, заявление, рег. №СЖН-301-182/30.01.2009 г., за картотекиране на 
М. Р. Х. ведно с всички приложени документи е изпратено в Район „Младост“. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 2 от 
НУРУЖНГНПОЖ, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.4 – предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 
граждани с установени жилищни нужди М. Р. Х., ЕГН., поради промяна на настоящия 
адрес на територията на друг район.  

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

5. Заявление, рег. №ОСИСД21005012ВЛ/29.10.2021 г. от М. А. Д., ЕГН., за 

включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Към 
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заявлението е приложена декларация за семейно положение и по чл. 4 от 
НУРУЖНГНПОЖ от М. Д., в която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 
След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицето живее на посочения адрес и отговаря на 
условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 
съставен констативен протокол №001598/02.11.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.5 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 
нужди М. А. Д., ЕГН. и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

6. Заявление, рег. №ОСИСД21005099ВЛ/04.11.2021 г. от К. И. Н., ЕГН., за 

включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Към 
заявлението са приложени договор за отдаване под наем на недвижим имот и 
декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от К. Н., в която 
същата декларира, че има две деца.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 
настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 
условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 
съставен констативен протокол №001599/05.11.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.6 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 
нужди К. И. Н., ЕГН. и членовете на семейството й, и определя степента на 
жилищната им нужда – II /втора/ група. 

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

7. Заявление, рег. №ОСИСД21005120ВЛ/05.11.2021 г. от А. С. С., ЕГН., 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 А. С., в която същата декларира, че има две деца.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

Варна. 
От удостоверения за промени на постоянен адрес с изх. №№1827/09.11.2021 

г., 1828/09.11.2021 г., 1829/09.11.2021 г. е видно, че А. С. и децата й са с 
постоянен адрес в гр. Варна от 20.09.2018 г. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 6 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна право да кандидатстват за настаняване под наем в 
жилища от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ 
имат български граждани и техните семейства, които имат постоянен адрес на 
територията на Община Варна повече от 5 /пет/ години без прекъсване.  

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение второ от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.7 – отказва картотекиране в „картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди” на А. С. С., ЕГН. и членовете на семейството й. 

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

предложението се приема. 



Препис-извлечение 

8. Заявление, рег. №ОСИСД21005173ВЛ/09.11.2021 г. от Л.З. С., ЕГН. и С. М. 
С., ЕГН., 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 Л. С. и С. С., в която лицата декларират, че са семейство и имат 
две деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 
настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 
условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 
съставен констативен протокол №001752/11.11.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.8 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 
нужди Л.З. С., ЕГН., членовете на семейството й и определя степента на жилищната 

им нужда – III /трета/ група. 
Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 
9. Заявление, рег. №ОСИСД21004165ВЛ/02.09.2021 г. от Г. П. А., ЕГН., за 

включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди, във връзка с 
решение №1.27/02/2021 г. на комисията.  

Със свое заявление №ОСИСД21004165ВЛ-008ВЛ/10.11.2021 г., Г.А. е 
приложила документ, удостоверяващ прекратяване на съсобствеността си.  

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.9 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 
нужди Г. П. А., ЕГН. и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 
10. Заявление, рег. №ОСИСД21005186ВЛ/09.11.2021 г. от В. М. Д., ЕГН. и Е. 

И. Д., ЕГН., за включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди и 
декларация №ОСИСД21005186ВЛ-002ВЛ/01.04.2022 г. за семейно положение и по 
чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от В. Д. и Е. Д., в която лицата декларират, че са семейство 
и имат едно дете. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 
настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 
условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 

съставен констативен протокол №001751/11.11.2021 г. 
Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.10 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 
нужди В. М. Д., ЕГН., членовете на семейството му и определя степента на 
жилищната им нужда – III /трета/ група. 

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

11. Заявление, рег. №ОСИСД21003302ВЛ/06.07.2021 г. от С. Ш. И., ЕГН., за 
включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди.  

С. И. е картотекиран трета група сам.  
От препис-извлечение от акт за смърт №0495 от дата 17.10.2021 г., издаден 

на 24.11.2021 г. е видно, че С. Ш. е починал на 17.10.2021 г. 
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Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 2, комисията взе следното 
РЕШЕНИЕ 1.11 – предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

Район „Вл. Варненчик“ С. Ш. И., ЕГН., поради смърт на лицето. 
Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

12. Декларация вх. №ОСИСД21004326ВЛ-003ВЛ/11.11.2021 г. за семейно 
положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от М. Н. Д., ЕГН.. 

М. Д. е картотекирана сама трета група по заявление с 
№ОСИСД21004326ВЛ/15.09.2021 г. С настоящата декларация лицето декларира, че 
има едно дете. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 
настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 
условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 
съставен констативен протокол №001754/25.11.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, 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 1.12 – приобщава настоящата декларация към картотечната 
преписка на М. Н. Д., ЕГН., като я оставя картотекирана в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди с членовете на семейството й: А. М. М., ЕГН. – дъщеря. 
Степента на жилищната нужда остава непроменена. 

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

13. Декларация вх. №ОСИСД21005220ВЛ/11.11.2021 г. за семейно положение 
и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Н. М. Д., ЕГН. и Д. Х. А., ЕГН. Към 
декларацията е приложен договор за даване под наем на жилище. 

Депозирана е и молба №ОСИСД21005837ВЛ/14.12.2021 г. от Н. Д. и Д. А. с 

искане за настаняване в общинско жилище.  
Н. Д. е картотекирана с две деца трета група по заявление с №СЖН-301-

254/19.06.2009 г. С настоящата декларация лицата декларират, че живеят на 
семейни начала и имат две деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 
настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 
условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 
съставен констативен протокол №001753/23.11.2021 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, 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 1.13 – приобщава настоящата декларация към картотечната 
преписка на Н. М. Д., ЕГН., като я оставя картотекирана в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди с членовете на домакинството й: Л. Н. М., ЕГН. – син, Х. 
Д.Х., ЕГН. – син и Д. Х. А., ЕГН. /съжителстващ/. Степента на жилищната нужда на 
лицата се променя, а именно от трета на втора група. 

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

14. Заявление, рег. №ОСИСД21005420ВЛ/29.11.2021 г. от З. З. М., ЕГН. и С. 
С. М., ЕГН., за включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. 
Към заявлението е приложена декларация за семейно положение и по чл. 4 от 
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НУРУЖНГНПОЖ от З. М. и С. М., с която декларират, че са семейство и имат шест 
деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

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

протокол №001755/30.11.2021 г., е установено, че лицата живеят на посочения 
адрес.  

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00119547/02.12.2021 г. от 
дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на С. С. М. има 
декларирани 1/6 идеални части от жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик“. 

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна 
право да кандидатстват за настаняване под наем в жилище от фонд „настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди“ имат граждани и техните 
семейства, които не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, 
годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху такива имоти на 
територията на Община Варна и/или такива в райони на населените места от 0 до 3 

категория включително, определена в Единния класификатор на административно-
териториалните и териториални единици в Република България. 

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 
териториални единици в Република България град Варна е първа категория населено 
място. 

Във връзка с горното, цялото семейство на З. З. М. кумулативно не отговаря 
на условията за включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди 
в Район „Вл. Варненчик“, поради наличие на придобит имот от С. М., попадащ в 
хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 2, предложение 1-во от НУРУЖНГНПОЖ.  

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 2-ро от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, отказва картотекиране в картотека на граждани с 
установени жилищни нужди на З. З. М., ЕГН., С. С. М., ЕГН. и членовете на 

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

предложението се приема. 
15. Декларация, рег. №ОСИСД21002568ВЛ/17.05.2021 г., за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Б. И. Х., ЕГН., във връзка 
с решение №1.7/02/2021 г. на комисията. 

След проведен телефонен разговор с Б. Х., регистриран с констативен 
протокол №289/08.12.2021 г. е установено, че г-жа Х. няма да прекрати 
съсобствеността си относно наследствения имот, който притежава.   

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. 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“ Б. И. Х., ЕГН. и членовете на 

семейството й, поради наличие на придобит имот, попадащ в хипотезата на чл. 4, ал. 
1, т. 2, предложение 1-во от НУРУЖНГНПОЖ. Резултати от гласуването: За – 5, 
Против – 0, Въздържал се – 0, предложението се приема. 

16. Заявление, рег. №ОСИСД22000257ВЛ/13.01.2022 г. от К. И. П., ЕГН. и С. 
М. П., ЕГН., 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 К. П. и С. П., с която декларират, че са семейство и имат две деца 
– Н. С. П. и К. С. П. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 
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От извършена проверка по настоящ адрес, за което е съставен констативен 
протокол №001760/14.01.2022 г., е установено, че лицата живеят на посочения 
адрес.  

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00122553/18.01.2022 г. от 
дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Н. С. П. има 

декларирани 1,00 идеални части от жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик“. 

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна 
право да кандидатстват за настаняване под наем в жилище от фонд „настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди“ имат граждани и техните 
семейства, които не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, 
годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху такива имоти на 
територията на Община Варна и/или такива в райони на населените места от 0 до 3 
категория включително, определена в Единния класификатор на административно-
териториалните и териториални единици в Република България. 

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 
териториални единици в Република България град Варна е първа категория населено 
място. 

Във връзка с горното, цялото семейство на Кремена Иванова Петрова 

кумулативно не отговаря на условията за включване в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди в Район „Вл. Варненчик“, поради наличие на придобит 
имот от Н.П. – дъщеря, попадащ в хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 2, предложение 1-во 
от НУРУЖНГНПОЖ.  

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение второ от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.16 – отказва картотекиране в картотека на граждани с 
установени жилищни нужди на К. И. П., ЕГН., С. М. П., ЕГН. и членовете на 
семейството им. 

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

17. Заявление, рег. №ОСИСД22000495ВЛ/01.02.2022 г. от С. Р. С., ЕГН., 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 С. С., в която същата декларира, че има едно дете.  
Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 

удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 
настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 
условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 
съставен констативен протокол №001766/03.02.2022 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.17 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди С. Р. С., ЕГН. и членовете на семейството й, и определя степента на 
жилищната им нужда – III /трета/ група. 

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

18. Заявление, рег. №ОСИСД22000510ВЛ/01.02.2022 г. от Ю. А. Ю., ЕГН., 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 Ю. Ю., в която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 

настоящ адрес, е установено, че лицето живее на адрес на територията на Район 
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„Вл. Варненчик“ и отговаря на условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в 
картотеката на граждани с установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За 
извършената проверка е съставен констативен протокол №001764/02.02.2022 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 

1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 
РЕШЕНИЕ 1.18 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Ю. А. Ю., ЕГН. и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 
Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 
19. Декларация вх. №ОСИСД22000513ВЛ/01.02.2022 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от С. А. Д., ЕГН. и А. Ю. А., ЕГН. 
Приложен е договор за наем за недвижим имот. 

С. Д. е картотекирана с две деца трета група по заявление с 
№ОСИСД14005585ВЛ/06.11.2014 г. С настоящата декларация лицата декларират, че 
живеят на семейни начала и имат едно дете. Големият син на С. Д. е навършил 
пълнолетие и има подадено заявление за картотекиране.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 

адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 
настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 
условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 
съставен констативен протокол №001767/11.02.2022 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, 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 1.19 – приобщава настоящата декларация към картотечната 
преписка на С. А. Д., ЕГН., като я оставя картотекирана в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди с членовете на семейството й: А. А. Ю., ЕГН. – син и А. 

Ю. А., ЕГН. /съжителстващ/. Степента на жилищната нужда на гражданите се 
променя, а именно от III /трета/ група на II /втора/ група. 

Предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на семейството 
навършилия пълнолетие син – Ю.А. Ю., ЕГН..  

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

20. Заявление, рег. №ОСИСД22000806ВЛ/10.02.2022 г. от П. Й. П., ЕГН., 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 П. П., в която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 
настоящ адрес, е установено, че лицето живее на посочения адрес и отговаря на 
условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 
съставен констативен протокол №001768/11.02.2022 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.20 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 
нужди П. Й. П., ЕГН. и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

21. Заявление, рег. №ОСИСД22001054ВЛ/25.02.2022 г. от Й. С. Г., ЕГН., за 

включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Към 
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заявлението е приложена декларация за семейно положение и по чл. 4 от 
НУРУЖНГНПОЖ от Й. Г., с която декларира, че има две деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 

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

протокол №001769/01.03.2022 г., е установено, че лицата живеят на посочения 
адрес.  

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00125293/01.03.2022 г. от 
дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на Й. С. Г. има 
декларирани 1/8 идеални части от жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик“. 

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна 
право да кандидатстват за настаняване под наем в жилище от фонд „настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди“ имат граждани и техните 
семейства, които не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, 
годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху такива имоти на 
територията на Община Варна и/или такива в райони на населените места от 0 до 3 

категория включително, определена в Единния класификатор на административно-
териториалните и териториални единици в Република България. 

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 
териториални единици в Република България град Варна е първа категория населено 
място. 

Във връзка с горното, цялото семейство на Й. С. Г. кумулативно не отговаря 
на условията за включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди 
в Район „Вл. Варненчик“, поради наличие на придобит имот от С. М., попадащ в 
хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 2, предложение 1-во от НУРУЖНГНПОЖ.  

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
2-ро от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.21 – отказва картотекиране в картотека на граждани с 
установени жилищни нужди на Й. С. Г., ЕГН. и членовете на семейството й. 

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

22. Заявление, рег. №ОСИСД22001289ВЛ/14.03.2022 г. от А. И. В., ЕГН. и Г. 
П. Т., ЕГН., 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 А. В. и Г. Т., с която декларират, че живеят на семейни начала и 
имат две деца. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

От извършена проверка по настоящ адрес, за което е съставен констативен 
протокол №001771/16.03.2022 г., е установено, че лицата живеят на посочения 
адрес.  

Видно от Справка за декларирани данни с изх. №R00126219/16.03.2022 г. от 
дирекция „Местни данъци“ при Община Варна по партидата на А. И. В. има 
декларирани 1/6 идеални части от жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик“. 

От справка, изготвена на 15.03.2022 г. по лице в Агенция по вписванията – 
Варна е установено, че по партидата на Г. П. Т. има вписвания, отбелязвания и 
заличавания, а именно:  

а) на 05.02.2019 г. лицето е вписано като страна – продавач по акт – 
Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. относно имот, находящ се в гр. Варна, 
с.о. „Планова“. 

В разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна е 
указано, че право да кандидатстват за настаняване под наем в жилище от фонд 
„настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ имат граждани и 

техните семейства, които не притежават жилище, вила или идеални части от такива 
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имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху такива имоти на 
територията на Община Варна и/или такива в райони на населените места от 0 до 3 
категория включително, определена в Единния класификатор на административно-
териториалните и териториални единици в РБ; земи до 10 км. от морската брегова 
ивица, както и не са прехвърляли в срок от 5 /пет/ години, преди подаване на 

молбата за картотекиране и издаване на заповедта за настаняване, имоти по т. 2, 3 
и 4 на други лица.  

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 
териториални единици в Република България град Варна е първа категория населено 
място. 

Във връзка с горното, домакинството на А. В. и на Г. Т. кумулативно не 
отговаря на условията за включване в картотеката на граждани с установени 
жилищни нужди в Район „Вл. Варненчик“, поради наличие на придобит имот от Ани 
Вангелова, попадащ в хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 2, предложение 1-во от 
НУРУЖНГНПОЖ, както и прехвърляне на имот от Г. Т. в срок от пет години преди 
подаване на молбата за картотекиране.  

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
2-ро от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.22 – отказва картотекиране в картотека на граждани с 
установени жилищни нужди на домакинството на А. И. В., ЕГН. и Г. П. Т., ЕГН. 

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

23. Заявление, рег. №ОСИСД22001430ВЛ/21.03.2022 г. от П. Д. С., ЕГН., 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 П. С., в която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 
настоящ адрес, е установено, че лицето живее на посочения адрес и отговаря на 

условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъде включено в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 
съставен констативен протокол №001772/22.03.2022 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.23 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 
нужди П. Д. С., ЕГН. и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

24. Заявление, рег. №ОСИСД22001829ВЛ/11.04.2022 г. от И. Б. В., ЕГН., 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 И. В., в която лицето не декларира членове на семейството си. 

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 
настоящ адрес, е установено, че лицето не живее на декларирания адрес, а на друг 
адрес на територията на Район „Вл. Варненчик“, където не може да си направи 
адресна регистрация. За извършената проверка е съставен констативен протокол 
№001776/12.04.2022 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.24 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди И. Б. В., ЕГН. и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 
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Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 
предложението се приема. 

25. Заявление с №ОСИСД22001842ВЛ/11.04.2022 г. от В. П. Ч., ЕГН., 
получено в Район „Вл. Варненчик“ по електронния обмен, ведно със заявление 
№ОСИСД22001842ВЛ-002ВЛ/12.04.2022 г., подадено в деловодството на районната 

администрация от посоченото лице, за включване в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди. Към заявление №ОСИСД22001842ВЛ-002ВЛ/12.04.2022 
г. са приложени договор за отдаване под наем на недвижим имот и декларация за 
семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от В. Ч., в която същата декларира, 
че има едно дете.  

Към преписката служебно са приобщени актуални документи, както следва: 
удостоверение за семейно положение, за промени на постоянен адрес, за настоящ 
адрес и справки от Агенция по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община 
Варна. 

След преглед на документите по преписката и извършена проверка по 
настоящ адрес, е установено, че лицата живеят на посочения адрес и отговарят на 
условията на НУРУЖНГНПОЖ, за да бъдат включени в картотеката на граждани с 
установени жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“. За извършената проверка е 
съставен констативен протокол №001777/12.04.2022 г. 

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 
1-во и т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.25 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 
нужди В. П. Ч., ЕГН. и членовете на семейството й, и определя степента на 
жилищната им нужда – II /втора/ група. 

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

По втора точка от дневния ред бяха докладвани от Елка Игнатова 
заявления и декларации от текущи наематели на общински жилища за преиздаване 
на настанителна заповед. С оглед на представените със заявленията и приобщените 
служебно документи, съобразявайки се с изискванията на НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна и проведени дебати, комисията взе следните решения: 

1. Заявление, вх. №АУ103074ВЛ/05.10.2021 г. от М.аС. Н, ЕГН– наемател на 

общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. , вх. 2, ет. 2, ап. ,с 
искане за издаване на настанителна заповед на нейно име и вписване на 
пълнолетния син И. А., поради смърт на титуляря Б. А. Н., ЕГН. Към заявлението са 
приложени препис-извлечение от акт за смърт №0437/17.09.2021 г. на Б. Н., 
починал на 16.09.2021 г. и декларация от М. Н. за семейно положение и по чл. 4 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларира три малолетни деца. 

В деловодството на районната администрация от И. Б. А., ЕГН., са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна, рег. №АУ103074ВЛ-001ВЛ/05.10.2021 г., с която не декларира членове на 
семейството си. 

В настанителна заповед №54/12.05.2021 г. Б. Н. е вписан със съпругата си М. 
Н. и четирите им деца: И. А., В. А., Е. А. и Я. А. за срок до 12.05.2022 г. 

Към преписката са приобщени удостоверение за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

При проверка на документите се установи, че М. Н., членовете на семейството 
й и И. А. отговарят на критериите по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъдат 
настанени в същото жилище. Общинския жилищен имот се състои от стая и кухня и 
не надвишава жилищните им нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от Наредбата. 

Депозирано е уведомление, вх. №АУ103074ВЛ-003ВЛ/28.10.2021 г. от М. Н. с 
приложено споразумение по чл.40, ал.2 от ОУ във връзка с чл.365 ЗЗД с „В и К – 
Варна“ ООД за разсрочване на задълженията към дружеството. Срокът за изплащане 
на дължимите суми е 30.12.2023 г. 

Издадена е Заповед №038/14.02.2022 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ 
за прекратяване на наемното правоотношение с Б. А. Н., ЕГН., поради смърт на 
наемателя. 
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С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 7 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.1 – 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., ет., ап. на М. С. Н., ЕГН., членовете на семейството й: 
В. Б. А., ЕГН. – дъщеря, Е. Б. А., ЕГН. – син, Я. Б. А., ЕГН. – син и И. Б. А., ЕГН. – 
син. 

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

2. Заявление, вх. №АУ103127ВЛ/05.10.2021 г. от Р. М. Й., ЕГН. – наемател на 
общинско жилище в бл. 406, вх., ет., ап., с искане за преиздаване на 
настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на майка му М. 
Й. Към заявлението е приложена декларация от Р. Й. за семейно положение и по чл. 
4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която не декларира членове на семейството 
си.  

В деловодството на районната администрация от М. С. Й., ЕГН., са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна с №АУ103127ВЛ-001ВЛ/05.10.2021 г., с която не декларира членове на 
семейството си.  

В последната настанителна заповед Р. Й. е вписан с майка си М. Й. Заповедта 
е за една година и е със срок до 10.08.2021 г., поради наличие на споразумителен 
протокол с „В и К – Варна“ ООД.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна.  

Към настоящият момент е установено, че задълженията към „В и К – Варна“ 
ООД са изплатени. 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 
РЕШЕНИЕ 2.2 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик", бл. 406, вх., ет., ап. на Р. М. Й. и М. С. Й., ЕГН. – майка. 

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

3. Наемна преписка на Г. К. Д., ЕГН. – наемател на общинско жилище в ж.к. 
„Вл. Варненчик“, бл. 211, вх., ет., ап. 

Г. Д. е настанен сам в общинския имот със заповед №56/05.07.2019 г. на 
Кмета на Район „Вл. Варненчик“ и договор №56/05.07.2019 г. за отдаване под наем. 
Срокът им е за 3 /три/ години, а именно до 05.07.2022 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

При проверка на настанителната преписка е констатирано, че за периода 
2020 г. – 2021 г. няма представени от Г. Д. декларации за семейно положение и по 
чл. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 
гражданите, настаняване и продажба на общински жилища.  

Във връзка с годишна инвентаризация на общинските жилища, в общинския 
жилищен имот е направена проверка. С констативен протокол №001508/01.03.2021 
г. е установено, че в жилището не живее Г. Д., а се обитава от майка му – С. Г. М., 
която не е вписана в настанителна заповед №56/05.07.2019 г. Жилището е в окаяно 
състояние /направен е снимков материал за състоянието на жилището/, мръсно е и 
няма поставен водомер за студена вода. С. М. е информирана, че няма право да 
живее в общинския имот и следва да го напусне. Оставена е покана за явяване в 
районната администрация на Г. Д.  

С констативен протокол №001510/08.03.2021 г. са дадени предписания на Г. 

Д. в десетдневен срок да постави в жилището водомер за студена вода, да изчисти и 
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дезинфекцира апартамента, както и да го използва за задоволяване на жилищните 
му нужди. Д. е информиран, че лица, невписани в настанителната заповед, нямат 
право да живеят в общинското жилище. Г. Д. е уведомен, че предстои втора 
проверка в общинското жилище. 

Във връзка с необходимостта от проверка, на входната врата на общинското 

жилище са оставяни покани на наемателя, за което са съставени констативни 
протоколи с №№71/18.03.2021 г., 90/13.04.2021 г., 001524/14.05.2021 г.,  
227/24.09.2021 г., 287/03.12.2021 г. и 53/04.04.2022 г. С констативен протокол 
№001524/14.05.2021 г. по данни на касиера на входа е установено, че Г. Д. не 
живее в жилището, а същото се обитава от майка му – С. М. С констативен протокол 
№227/24.09.2021 г. живущи във вх. на бл. 211 потвърждават, че Г. Д. не живее в 
общинското жилище, а същото се обитава от майка му. От констативен протокол 
№53/04.04.2022 г. е установено, че към настоящия момент общинското жилище не 
се обитава от никого. 

Г. Д. не отговаря на телефоните, дадени за контакт. 
Във връзка с горното, комисията прави извода, че Г. Д. не отговаря на 

условията по НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна да бъде наемател на общински 
жилищен имот, а именно: лицето не използва жилището по предназначение за 
задоволяване на жилищните си нужди, както и не е спазен срока за подаване на 

декларация, определен в чл. 21, ал. 1, т. 9, предложение 2-ро от Наредбата.  
С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за 
общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9, предложение 2-ро от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и чл. 9, ал. 1, б. “й“ и б. “к“, предложение 2-ро, 
Раздел V от договор №56/05.07.2019 г. за отдаване под наем, комисията взе 
следното 

РЕШЕНИЕ 2.3 – предлага на кмета на Района да бъде прекратено наемното 
правоотношение с Г. К. Д., ЕГН., възникнало с настанителна заповед 
№56/05.07.2019 г. и договор №56/05.07.2019 г. за отдаване под наем за общинско 
жилище на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 211, вх., ет., ап.. 

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

4. Заявление, вх. №АУ104754ВЛ/08.10.2021 г. от Р. Д. Д., ЕГН. – наемател на 
общинско жилище в бл. 404, вх., ет., ап. с искане за преиздаване на настанителната 
заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е приложена декларация 
от Р. Д. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която 
лицето декларира, че има две деца – Н. Н. и И. Н.. 

В последната настанителна заповед Р. Д. е вписана с една дъщеря – Н. Н. 
Заповедта е със срок до 05.09.2021 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна.  

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 
следното 

РЕШЕНИЕ 2.4 – 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, ет., ап. на Р. Д. Д., ЕГН. и членовете на семейството й: 
Н. Н. Н., ЕГН. – дъщеря и И. И. Н., ЕГН. – дъщеря. 

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

5. Заявление №АУ102849ВЛ/04.10.2021 г. от М. М. А., ЕГН. и А. В. А., ЕГН. – 
наематели на общинско жилище в бл. 406, вх., ет., ап., с искане за преиздаване на 
настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на дъщеря им В. 
М. М. и членовете на семейството й. Към заявлението е приложена декларация от М. 
А. и А. А. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с 
която лицата декларират, че са семейство. 

В деловодството на районната администрация от В. М. М., ЕГН., са депозирани 

декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
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ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна с вх. №АУ102849ВЛ-001ВЛ/04.10.2021 г., в която лицето декларира едно дете 
– А. О. М. 

Депозирано е уведомление, вх. №АУ102849ВЛ-003ВЛ/04.10.2021 г. от В. М. с 
приложена искова молба от 26.08.2021 г. до Варненски районен съд за развод с О. 

С. М.  
В последната настанителна заповед М. А. е вписана със съпруга си А. А., 

дъщеря им В. М. и членовете на семейството й: А. М. – дъщеря. Заповедта е със срок 
до 23.10.2021 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес, за идентичност на лице с различни 
имена и справки от Агенция по вписванията и Дирекция МД – Община Варна. 

От удостоверение, изх. №33/22.10.2021 г., за идентичност на лице с различни 
имена е видно, че имената А. В. М. и А. О. М. са имена на едно и също лице.  

От удостоверение изх. №1280/06.10.2021 г. за семейно положение, съпруг/а 
и деца, проверено за актуалност на 01.04.2022 г. е видно, че В. М. е омъжена за О. 
М. и има едно дете. Към настоящият момент в деловодството на районната 
администрация няма представено от В. М. решение за развод.  

Предвид установеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 
РЕШЕНИЕ 2.5 – Не удовлетворява искането на М. А. и А. А., дъщеря им В. М. 

М. и членовете на семейството й да бъдат вписани в настанителната заповед. 
На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 
настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик", бл. 406, вх., ет., ап. на М. М.  А. , ЕГН. и членовете на семейството й: А. 
В. А., ЕГН. – съпруг. 

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

6. Заявление №АУ111891ВЛ/29.10.2021 г. от М. Д. Д., ЕГН. – наемател на 
общинско жилище в бл. 222, вх., ет., ап., с искане за преиздаване на 
настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на сина му Д. Д. 
и майка му М. Д. Към заявлението е приложена декларация от М. Д. за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето не 
декларира членове на семейството си. Декларацията не е подписана от съпругата на 
М. Д. – М. А. П., ЕГН. С уведомление вх. №АУ111891ВЛ-008ВЛ/18.04.2022 г. М. Д. е 
представил искова молба за развод, депозирана в Районен съд – Варна. С 
последваща молба вх. №АУ111891ВЛ-005ВЛ/24.11.2021 г. М. Д. Д. е поискал в 
настанителната му заповед да бъде вписана и дъщеря му М. М. Д. 

В деловодството на районната администрация от Д. М. Д., ЕГН. (син на 
заявителя) са депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, ведно с декларация за семейно положение и по чл. 
4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с вх. №АУ111891ВЛ-001ВЛ/29.10.2021 г., в 
която не са декларирани членове на семейството. 

М. А. Д., ЕГН. (майка на заявителя), също е депозирала декларация-съгласие 
на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, ведно с декларации за 
семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с вх. 

№АУ111891ВЛ-002ВЛ/29.10.2021 г., в която не декларира членове на семейството 
си. 

С декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 
ОбС – Варна вх. №АУ111891ВЛ-006ВЛ/24.11.2021 г., М. М. Д., ЕГН. (дъщеря на 
заявителя), е изразила желанието си да бъде вписана в настанителната заповед на 
баща си М. Д., като не е декларирала членове на семейството си. 

В последната настанителна заповед М. Д. е вписан със съпругата си М. П. и 
пълнолетните им деца – Д. Д. и М. Д.. Заповедта е със срок до 29.10.2021 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна. 

М. А. Д. е депозирала заявление с вх. №ОСИСД21005012ВЛ/29.10.2021 г. за 

включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Към 
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заявлението е приложена декларация за семейно положение и по чл. 4 от 
НУРУЖНГНПОЖ от М. Д. С решение №1.5 от настоящият протокол г-жа Д. е включена 
в картотека на граждани с установени жилищни нужди в Район „Вл. Варненчик“. 
Степента на жилищна нужда на лицето е III /трета/ група. При проверка на 
документите се установява, че М. Д. отговаря на критериите по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанена в общинското жилище. 
С оглед на изложеното, с цел изясняване на фактите и обстоятелствата, 

относими към случая, на основание чл. 35 от Административнопроцесуалния кодекс, 
комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.6 – отлага за разглеждане заявление вх. 
№АУ111891ВЛ/29.10.2021 г. от М. Д. Д., ЕГН. и указва на М. Д., че в 14-дневен срок 
от получаване на препис извлечение от протокола следва да представи съдебно 
удостоверение за наличие на образувано съдебно производство, издадено от 
Районен съд – Варна. 

До представяне на исканите документи и вземане на окончателно решение от 
комисията, М. Д. да заплаща обезщетение за ползвания от него и домакинството му 
общински жилищен имот. 

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

7. Заявление, вх. №АУ116901ВЛ/12.11.2021 г. от Д. Г. С., ЕГН. – наемател на 
общинско жилище в бл. 32, вх., ет., ап., с искане за преиздаване на настанителната 
заповед, договора за отдаване под наем и вписване на сина й П. С., дъщеря й Н. Г. и 
членовете на семейството й. Към заявлението е приложена декларация от Д. С. за 
семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето не 
декларира членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от П. Д. С., ЕГН., са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна с №АУ116901ВЛ-001ВЛ/12.11.2021 г. П. С. не декларира членове на 
семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Н. Д. Г., ЕГН., са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна с №АУ116901ВЛ-002ВЛ/12.11.2021 г. Н. Г. декларира, че има едно дете. 
Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед Д. С. е вписана със синовете си Д. Г., П. 
С., дъщеря си Н. Г. и членовете на нейното семейство: В. Г. – син. Заповедта е със 
срок до 05.12.2021 г.  

В деловодството на районната администрация от Д. Д. Г., ЕГН. няма 
депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 
ОбС – Варна и декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 
ОбС – Варна.  

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 
РЕШЕНИЕ 2.7 – 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., ет., ап. на Д. Г. С., ЕГН., П. Д. С., ЕГН. – син и 
членовете на семейството на дъщеря й Н. Д. Г., ЕГН. – майка, В. В. И., ЕГН. – син.  

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

8. Заявление, вх. №АУ120601ВЛ/23.11.2021 г. от Г. Б. Г., ЕГН. – наемател на 
общинско жилище в бл. 406, вх., ет., ап., с искане за преиздаване на 
настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на Д. Г. Т. – син. 
Към заявлението е приложена декларация от Г. Г. за семейно положение и по чл. 4 
от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която не декларира членовете на семейството 
си.  
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В деловодството на районната администрация от Д. Г. Т., ЕГН., са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна с вх. №АУ120601ВЛ-001ВЛ/23.11.2021 г. Д. Т. не декларира членове на 
семейството си. 

В последната настанителна заповед Г. Г. е вписана сама. Заповедта е със срок 
до 11.12.2021 г.  

Синът – Д. Т. е картотекиран трета група по заявление 
№ОСИСД19000312ВЛ/11.01.2019 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна. 

При проверка на документите се установи, че Д. Т. отговаря на критериите по 
чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанен в същото жилище заедно с 
майка си Г. Г. Общинския жилищен имот се състои от една стая и кухня и не 
надвишава жилищните им нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от Наредбата. 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 
РЕШЕНИЕ 2.8 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик", бл. 406, вх., ет., ап. на Г. Б. Г., ЕГН. и Д. Г. Т., ЕГН. – син.  

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

9. Заявление, вх. №АУ122838ВЛ/29.11.2021 г. от К. В. Х., ЕГН.– наемател на 
общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 404, вх., ет., ап., с 
искане за издаване на настанителна заповед на негово име и вписване на 
пълнолетните И. В. – дъщеря и Б. В. – син, поради смърт на титуляря В. В. Х., ЕГН.. 
Към заявлението са приложени препис-извлечение от акт за смърт 
№0479/12.10.2021 г. на В. Х., починала на 11.10.2021 г. и декларация от К. Х. за 
семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която не 
декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от И. К. В., ЕГН., са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна, рег. №АУ122838ВЛ-001ВЛ/29.11.2021 г., с която не декларира членове на 
семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Б. К. В., ЕГН., са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна, рег. №АУ122838ВЛ-002ВЛ/29.11.2021 г., с която декларира едно дете – В. К . 

В настанителна заповед №15/19.01.2021 г. В. Х. е вписана със съпруга си К. 
Х. и пълнолетните им деца – И. В. и Б. В. за срок до 19.01.2024 г. 

Към преписката са приобщени удостоверение за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

При проверка на документите се установи, че К. Х., И. В. и Б. В. отговарят на 
критериите по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъдат настанени в същото 
жилище. Общинския жилищен имот се състои от три стаи и кухня и не надвишава 
жилищните им нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от Наредбата. 

От удостоверение, изх. №309/01.04.2022 г. за настоящ адрес и от 
удостоверение, изх. №321/01.04.2022 г. за промени на постоянен адрес е видно, че 
детето на Б. В. е с настоящ и постоянен адрес в с. Кралево, обл. Търговище. 

Издадена е Заповед №039/14.02.2022 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ 
за прекратяване на наемното правоотношение с В. В. Х., ЕГН., поради смърт на 
наемателя. 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 7 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 
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РЕШЕНИЕ 2.9 – 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., ет., ап. на К. В. Х., ЕГН., И. К. В., ЕГН. – дъщеря и Б. 
К. В., ЕГН.– син. 

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

предложението се приема. 
10. Заявление, вх. №ОСИСД21005141ВЛ/08.11.2021 г. от И. З. К., ЕГН. – 

сънаемател на общинско жилище в бл. 404, вх., ет., ап., с искане да бъде отписана 
от настанителната заповед за жилището с титуляр Г. И. З.. 

В деловодството на районната администрация от Г. И. З., ЕГН. и З. К. З., ЕГН., 
е депозирана декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС 
– Варна с №ОСИСД21005481ВЛ/01.12.2021 г., с която лицата декларират, че са 
семейство. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед Г. З. е вписана със съпруга си З. З. и 
дъщеря им И. К.. Заповедта е със срок до 02.07.2023 г.  

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 
РЕШЕНИЕ 2.10 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ да отмени настанителна заповед 
№85/02.07.2020 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 
№85/02.07.2020 г. за наем с Г. И. З., ЕГН.. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 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., ет., ап. на Г. И. З., 
ЕГН. и З. К. З., ЕГН. – съпруг. 

За площта, надвишаваща жилищните норми, регламентирани в чл. 10, ал. 1 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, съгласно чл. 10, ал. 4 от наредбата да заплаща 
наем, определен по „Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем 

на общински жилища" на ОбС – Варна. 
Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 
11. Заявление, вх. №АУ133438ВЛ/29.12.2021 г. от Х. Ю. Х., ЕГН. – наемател 

на общинско жилище в бл. 405, вх., ет., ап., с искане за преиздаване на 
настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на Г. А. О. Към 
заявлението е приложена декларация от Х. Х. и Г. О. за семейно положение и по чл. 
4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларират, че живеят на семейни 
начала и имат едно дете – Н. Ю.  

В последната настанителна заповед Х. Х. е вписан с Н. Ю. Заповедта е със 
срок до 08.07.2023 г. 

Г. А. О. е картотекирана трета група по заявление 
№ОСИСД21003598ВЛ/27.07.2021 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна. 

При проверка на документите се установи, че Г. О. отговаря на критериите по 
чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанена в същото жилище заедно с 
Х. Х. и Н. Ю. Общинския жилищен имот се състои от една стая и кухня и не 
надвишава жилищните им нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от Наредбата. 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.11 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ да отмени настанителна заповед 
№89/08.07.2020 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 
№89/08.07.2020 г. за наем с Х. Ю. Х., ЕГН. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 13, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 

11, ал. 2 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 в гр. Варна, 
ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 405, вх., ет., ап. на Х. Ю. Х., ЕГН., Н. Х. Ю., ЕГН. – син и Г. 
А. О., ЕГН.  

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

12. Заявление, вх. №АУ001207ВЛ/05.01.2022 г. от А. А. Л., ЕГН. – наемател 
на общинско жилище в бл. 404, вх., ет., ап., с искане за преиздаване на 
настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на внуците й Ф. 
Л., В. Л. и Л. Б.. Към заявлението е приложена декларация от А. Л. за семейно 
положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето декларира 
внука си Л.Л. – настанен в семейството й с Решение №3127/03.07.2018 г. на 
Районен съд – Варна.  

В деловодството на районната администрация от В. Б. Л., ЕГН., са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна с №АУ001207ВЛ-001ВЛ/05.01.2022 г. В. Л. не декларира членове на 
семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Ф. Б. Л., ЕГН. и Д. М. П., 
ЕГН., са депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 
4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с №АУ001207ВЛ-002ВЛ/05.01.2022 г. Ф. Л. и Д. 
П. декларират, че са семейство. 

В последната настанителна заповед А. Л. е вписана с внуците си: Ф. Л., В. Л.и 
Л. Л. Заповедта е със срок до 10.02.2022 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна. 

От удостоверение, изх. №27/10.01.2022 г. за настоящ адрес е видно, че 
настоящия адрес на Д. П. е в с. Спасово, общ. Генерал Тошево. 

От удостоверение, изх. №27/10.01.2022 г. за промени на постоянен адрес е 
видно, че постоянния адрес на Д. П. е в с. Спасово, общ. Генерал Тошево. 

В разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна 
е указано, че кандидатите и членовете на техните семейства имат постоянен адрес 

на територията на Община Варна повече от пет години без прекъсване, както и, че 
лицата подават заявление и декларация в районната администрация по настоящ 
адрес. 

С оглед на горното, комисията прави извода, че Ф. Л. и членовете на 
семейството й не отговарят на условията по наредба да бъдат наематели на 
общинския имот.  

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.12 – Не удовлетворява искането на А. Л., внучката й Ф. Л. и 
членовете на семейството й да бъдат вписани в настанителната заповед. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 13, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 
11, ал. 2 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., ет., ап. на А. А. Л., ЕГН., Л. Б. Л., ЕГН.– 

внук и В. Б. Л., ЕГН. – внук. 
Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 
13. Заявление №АУ127190ВЛ/09.12.2021 г. от Д. Х. Н., ЕГН. и Т. С. Н., ЕГН. – 

наематели на общинско жилище в бл. 223, вх., ет., ап., с искане за преиздаване на 
настанителната заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е 
приложена декларация от Д. Н. и Т. Н. за семейно положение и по чл. 4 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицата декларират, че са семейство. 

В последната настанителна заповед Д. Н. е вписан със съпругата си Т. Н. и 
сина им В. Н.. Заповедта е със срок до 05.12.2021 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес справки от Агенция по вписванията и 
Дирекция МД – Община Варна. 



Препис-извлечение 

В деловодството на районната администрация от В. Д. Н., ЕГН. няма 
депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на 
ОбС – Варна и декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 
ОбС – Варна.  

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

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 
следното 

РЕШЕНИЕ 2.13 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 
настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик", бл. 223, вх., ет. , ап. на Д. Х. Н., ЕГН. и членовете на семейството му: Т. 
С. Н., ЕГН.– съпруга. 

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

14. Заявление, вх. №АУ132415ВЛ/23.12.2021 г. от А. Т. П., ЕГН. – наемател 
на общинско жилище в бл. 228, вх., ет., ап. с искане за преиздаване на 
настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на сина й Д. Д. 
Към заявлението е приложена декларация от А. П. за семейно положение и по чл. 4 
от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето  не декларира членове на 

семейството си. 
В деловодството на районната администрация от Д. П. Д., ЕГН., са депозирани 

декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна с №АУ132415ВЛ-001ВЛ/23.12.2021 г. Д. Д. не декларира членове на 
семейството си. 

В последната настанителна заповед А. П. е вписана с пълнолетния си син Д. 
Д. Заповедта е за една година и е със срок до 10.11.2021 г., поради наличие на 
споразумителен протокол с „В и К – Варна“ ООД.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна.  

Към настоящият момент е установено, че задълженията към „В и К – Варна“ 
ООД са изплатени.  

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.14 – 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., ет., ап. на А. Т. П., ЕГН. и Д. П. Д., ЕГН. – син. 

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

15. Заявление, вх. №АУ015225ВЛ/14.02.2022 г. от П. Д. А., ЕГН. – наемател 
на общинско жилище в бл. 405, вх. , ет., ап., с искане за издаване на настанителна 
заповед на негово име и вписване на М. Д. А. – брат и Д. М. Д. – племенник, поради 
смърт на титуляря Д. М. А., ЕГН. Към заявлението са приложени препис-извлечение 
от акт за смърт №0571/11.11.2021 г. на Д. А., починала на 11.11.2021 г. и 

декларация от П. А. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна, с която не декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от М. Д. А., ЕГН., са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна с №АУ015225ВЛ-001ВЛ/14.02.2022 г., в която не декларира членове на 
семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Д. М. Д., ЕГН., са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна с вх. №АУ015225ВЛ-002ВЛ/14.02.2022 г., в която същият не декларира 
членове на семейството си. 

В последната настанителна заповед Д. А. е вписана със синовете си П. А., М. 

А. и внуците си Д. Д. и Д. Д. Заповедта е със срок до 25.09.2021 г.  



Препис-извлечение 

Към настоящия момент в деловодството на районната администрация от Д. М. 
Д., ЕГН. няма депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и декларации за семейно положение и по чл. 4 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна. 

При проверка на документите се установи, че П. А., М. А. и Д. Д. отговарят на 
критериите по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъдат настанени в същото 
жилище. Общинския жилищен имот се състои от три стаи и кухня и не надвишава 
жилищните им нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от Наредбата. 

Издадена е Заповед №040/16.02.2022 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ 
за прекратяване на наемното правоотношение с Д. М. А., ЕГН., поради смърт на 
наемателя. 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 7 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.15 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик", бл. 405, вх., ет., ап. на П. Д. А., ЕГН., М. Д. А., ЕГН. – брат и Д. М. Д., 
ЕГН. – племенник.  

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

16. Заявление, рег. №АУ021522ВЛ/04.03.2022 г. от В. Р. И., ЕГН. – наемател 
на общинско жилище в бл. 32, вх., ет., ап., с искане за преиздаване на 
настанителната заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е 
приложена декларация от В. И. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 
на ОбС – Варна, в която същата декларира три деца – Т. И., З. И. и Р. И.  

В последната настанителна заповед В. И. е вписана с децата си: Т. И., З. И. и 
Р. И. Заповедта е за една година и е със срок до 11.02.2022 г., поради наличие на 
споразумителен протокол с „В и К – Варна“ ООД.  

Наемателката ежемесечно представя документи, удостоверяващи плащания 

по изпълнително дело №20188950401252 на частен съдебен изпълнител Людмил 
Станев, рег. №895 в НК, за задължения към „ВиК – Варна“.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 
следното 

РЕШЕНИЕ 2.16 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 
настаняване със срок 1 /една/ година за общинско жилище с адрес: ж.к. „Вл. 
Варненчик", бл. 32, вх., ет., ап. на В. Р. И., ЕГН. и членовете на семейството й: Т. В. 
И., ЕГН. – дъщеря, З. В. И., ЕГН.– дъщеря и Р. В. И., ЕГН. – син, при условие 
ежемесечно В. И. да представя документ, удостоверяващ погасяване на дълга по 

изпълнително дело №20188950401252 на частен съдебен изпълнител Людмил 
Станев, рег. №895 в НК. 

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

17. Уведомление, вх. №ОСИСД22001077ВЛ/01.03.2022 г. от Н. П. Ш., ЕГН. – 
наемател на общинско жилище в бл. 405, вх., ет., ап., с искане за издаване на 
настанителна заповед на нейно име, поради смърт на титуляря П. А. Ш., ЕГН. Към 
уведомлението е приложено препис-извлечение от акт за смърт №0136/25.02.2022 г. 
на П. Ш., починала на 24.02.2022 г.  

В последната настанителна заповед П. Ш. е вписана с дъщеря си Н. П. Ш. 
Заповедта е със срок до 30.12.2023 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 

и Дирекция МД – Община Варна. 



Препис-извлечение 

С уведомление вх. №ОСИСД22001077ВЛ-002ВЛ/15.03.2022 г. е предоставено 
копие от Удостоверение №53/14.03.2022 г. от Органа по настойничество и 
попечителство при Район „Вл. Варненчик“, от което е видно, че Н. А. Ш. (леля) е 
определена за попечител на непълнолетната Н. П. Ш. 

При проверка на документите се установи, че Н. П. Ш. отговаря на критериите 

по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанена в същото жилище. 
Общинския жилищен имот се състои от една стая и кухня и не надвишава 
жилищните й нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от Наредбата. 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.17 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ да отмени настанителна заповед 
№176/30.12.2020 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 
№176/30.12.2020 г. за наем с П. А. Ш., ЕГН. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 
настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик", бл. 405, вх., ет. ,ап. на Н. П. Ш., ЕГН., като впише в настанителната 
заповед и попечителя Н. А. Ш. със срок, съгласно действието на удостоверението за 

попечителство, но не повече от навършване на пълнолетие на Н. П. Ш. 
Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 
18. Заявление, вх. №АУ021237ВЛ/02.03.2022 г. от М. Н. Х., ЕГН. – наемател 

на общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 307, вх., ет., ап., 
с искане за издаване на настанителна заповед на нейно име, поради смърт на 
титуляря Н. В. Н., ЕГН. Към заявлението са приложени препис-извлечение от акт за 
смърт №0128/22.02.2022 г. на Н. Н., починал на 21.02.2022 г. и декларация от М. Х. 
за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която не 
декларира членове на семейството си. 

В настанителна заповед №46/27.04.2021 г. Н. Н. е вписан със съпругата си М. 
Х. за срок до 27.04.2024 г. 

Към преписката са приобщени удостоверение за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  
При проверка на документите се установи, че М. Х. отговаря на критериите по 

чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанена в същото жилище. 
Общинския жилищен имот се състои от две стаи и кухня и надвишава жилищните й 
нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от Наредбата. 

Издадена е Заповед №069/24.03.2022 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ 
за прекратяване на наемното правоотношение с Н. В. Н., ЕГН., поради смърт на 
наемателя. 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 7 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 
следното 

РЕШЕНИЕ 2.18 – 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., ет., ап. на М. Н. Х., 
ЕГН.  

За площта, надвишаваща жилищните норми, регламентирани в чл. 10, ал. 1 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, съгласно чл. 10, ал. 4 от наредбата да заплаща 
наем, определен по „Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем 
на общински жилища" на ОбС – Варна. 

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

19. Молба, вх. №АУ028134ВЛ/23.03.2022 г. от Д. Ж. Й., ЕГН. – наемател на 
общинско жилище в бл. 405, вх. , ет., ап., с искане да бъде издадена настанителна 
заповед за общинското жилище на негово име и молба, вх. 
№ОСИСД22001248ВЛ/16.03.2022 г. от М. М. М., ЕГН. – наемател на общинско 



Препис-извлечение 

жилище в бл. 405, вх., ет., ап., с искане да бъде отписана от настанителната заповед 
за жилището.  

В деловодството на районната администрация от Д. Й. е депозирана 
декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с 
която лицето декларира един син – В. Й. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна. 

В последната настанителна заповед М. М. е вписана със сина ѝ Д. Й. и 
внуците ѝ В. Й. и Ж. Й. Заповедта е със срок до 20.12.2024 г.  

Предвид на това, че наемите за общинския жилищен имот по Договор 
№94/20.12.2021 г. са платени до м. юни 2022 г. включително, комисията намира, че 
е целесъобразно новият договор да бъде сключен считано от 01.07.2022 г. 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.19 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ да отмени настанителна заповед 
№94/20.12.2021 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 
№94/20.12.2021 г. за наем с М. М. М., ЕГН., считано от 01.07.2022 г. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 
настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик", бл. 405, вх., ет., ап. на Д. Ж. Й., ЕГН. и членовете на семейството му: В. 
Д. Й., ЕГН., считано от 01.07.2022 г. 

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

20. Молба вх. №ОСИСД22001446ВЛ/21.03.2022 г. от И. В. И., ЕГН.– наемател 
на общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 32, вх., ет., ап., с 
искане за издаване на настанителна заповед на нейно име, поради смърт на 
титуляря З. И. Д., ЕГН. Към молбата е приложено препис-извлечение от акт за смърт 
№0162/12.03.2022 г. на З. Д., починал на 11.03.2022 г.  

В деловодството на районната администрация от И. И. е депозирана 
декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с 

която не декларира членове на семейството си. 
В настанителна заповед №80/01.07.2020 г. З. Д. е вписан със съпругата си 

И.И. за срок до 01.07.2023 г. 
Към преписката са приобщени удостоверение за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

При проверка на документите се установи, че И. И. отговаря на критериите по 
чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанена в същото жилище. 
Общинския жилищен имот се състои от една стая и кухня и не надвишава 
жилищните й нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от Наредбата. 

Издадена е Заповед №075/28.03.2022 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ 
за прекратяване на наемното правоотношение с З. И. Д., ЕГН., поради смърт на 
наемателя. 

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

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 7 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 
следното 

РЕШЕНИЕ 2.20 – 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., ет., ап. на И. В. И., ЕГН.  

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

21. Заявление №АУ108647ВЛ/20.10.2021 г. от Ц. Б. И., ЕГН. и Г. Н. И., ЕГН. – 
наематели на общинско жилище в бл. 309, вх., ет., ап., с искане за преиздаване на 
настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на сина им Б. Н.. 
Към заявлението е приложена декларация от Ц. И. и Г. И. за семейно положение и 
по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицата декларират, че са 

семейство. 
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В деловодството на районната администрация от Б. Г. Н., ЕГН., са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна с вх. №АУ108647ВЛ-003ВЛ/16.03.2022 г., в която същият не декларира 
членове на семейството си. 

В последната настанителна заповед Ц. И. е вписана със съпруга си Г. И. и 
сина им Б. Н.. Заповедта е със срок до 09.10.2021 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна. 

В деловодството на районната администрация от Ц. Б. И. е депозирано 
уведомление с вх. №АУ108647ВЛ-004ВЛ/07.04.2022 г. с приложено влязло в законна 
сила решение №723/17.03.2022 г. на Районен съд – Варна, 52 състав за 
прекратяване на гражданския брак между Ц. И. и Г. И. Общинското жилище е 
предоставено за ползване на Ц. И. Постановено е след развода съпругата Ц. И. да 
носи предбрачното си фамилно име – К. 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 
РЕШЕНИЕ 2.21 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик", бл. 309, вх. ,ет., ап. на Ц. Б. К., ЕГН. и Б. Г. Н., ЕГН. – син. 

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

22. Заявление №АУ128379ВЛ/13.12.2021 г. от П. К. Н., ЕГН. – наемател на 
общинско жилище в бл. 25, ет., ап., с искане за преиздаване на настанителната 
заповед, договора за отдаване под наем и вписване на сина й К. Н. и членовете на 
семейството му. Към заявлението е приложена декларация от П. Н. за семейно 
положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето не 
декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от К. П. Н., ЕГН. и М. К. Н., 
ЕГН., са депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, ведно с декларации за семейно положение и по чл. 
4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна с вх. №АУ128379ВЛ-001ВЛ/19.01.2022 г., в 
която лицата декларират, че са семейство и имат едно дете. 

В последната настанителна заповед П. Н. е вписана със съпруга си П. Н., сина 
им К. Н. и членовете на семейството му. Заповедта е със срок до 15.11.2021 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна. 

От удостоверение, изх. №82/25.01.2022 г. за семейно положение, съпруг/а и 
деца е видно, че П. Н. е вдовица. 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.22 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 
настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик", бл. 25, ет., ап. на П. К. Н., ЕГН., К. П. Н., ЕГН. – син и членовете на 
семейството му: М. К. Н., ЕГН. – съпруга и К. К. Н., ЕГН. – син. 

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

23. Заявление №АУ017209ВЛ/18.01.2022 г. от Б. М. И., ЕГН. и Ж. К. И., ЕГН. – 
наематели на общинско жилище в бл. 404, вх., ет., ап., с искане за преиздаване на 
настанителната заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е 
приложена декларация от Б. И. и Ж. И. за семейно положение и по чл. 4 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицата декларират, че са семейство и имат 
едно дете. 

В последната настанителна заповед Б. И. е вписан със съпругата си и двете 

им деца – М. И. и Д. И.. Заповедта е със срок до 19.02.2022 г.  
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Към настоящия момент в деловодството на районната администрация от М. Б. 
И., ЕГН. няма депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и декларации за семейно положение и по чл. 4 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна. 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 
следното 

РЕШЕНИЕ 2.23 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 
настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. 
Варненчик", бл. 404, вх., ет., ап. на Б. М. И., ЕГН. и членовете на семейството му: Ж. 
К. И., ЕГН. – съпруга и Д. Б. И., ЕГН.– син. 

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

24. Заявление №АУ006299ВЛ/19.01.2022 г. от Г. Х. Ю., ЕГН. – наемател на 
общинско жилище в бл. 404, вх., ет., ап. с искане за преиздаване на настанителната 

заповед, договора за отдаване под наем и вписване на сина й С. Ю. Х.. Към 
заявлението е приложена декларация от Г. Ю. за семейно положение и по чл.4 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която не декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от С. Ю. Х., ЕГН., са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна, рег. №АУ006299ВЛ-001ВЛ/19.01.2022 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

В последната настанителна заповед Г. Ю. е вписана със С. Х. /син/ със срок 
една година, а именно до 11.02.2022 г., поради наличие на споразумителен 
протокол с „В и К – Варна“ ООД.  

Към настоящият момент е установено, че задълженията към „В и К – Варна“ 

ООД са изплатени. 
С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.24 – 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., ет., ап. на Г. Х. Ю., ЕГН. и С. Ю. Х., ЕГН. – син.  

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

25. Заявление №АУ017095ВЛ/18.02.2022 г. от И. П. И., ЕГН. и Д. А. Й., ЕГН. – 
наематели на общинско жилище в бл. 205, вх., ет., ап, с искане за преиздаване на 
настанителната заповед и договора за отдаване под наем. Към заявлението е 
приложена декларация от И. И. и Д. Й. за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицата декларират, че са семейство и имат 
един син. 

В последната настанителна заповед И. И. е вписан със съпругата си Д. Й. и В. 
К. – син за срок до 19.02.2022 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

В районната администрация е постъпило уведомление №АУ017095ВЛ-
002ВЛ/18.04.2022 г. от И. И. с информация, че той и съпругата му са в процес на 
развод. 

С оглед на изложеното, с цел изясняване на фактите и обстоятелствата, 
относими към случая, на основание чл. 35 от Административнопроцесуалния кодекс, 
комисията взе следното 
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РЕШЕНИЕ 2.25 – отлага за разглеждане заявление вх. 
№АУ017095ВЛ/18.02.2022 г. от И. П. И., ЕГН. и Д. А. Й., ЕГН. и указва на И. И., че в 
14-дневен срок от получаване на препис извлечение от протокола следва да 
представи съдебно удостоверение за наличие на образувано съдебно производство, 
издадено от Районен съд – Варна. 

До представяне на исканите документи и вземане на окончателно решение от 
комисията, И. И. да заплаща обезщетение за ползвания общински жилищен имот. 

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

26. Заявление №АУ030290ВЛ/30.03.2022 г. от Н. Г. К., ЕГН. – наемател на 
общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 406, вх., ет., ап., с искане за отмяна на 
Заповед №335/20.12.2021 г. и преиздаване на настанителната заповед, съответно 
сключване на нов договор за отдаване под наем жилището. Към заявлението е 
приложена декларация от Н. К. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 
ОбС – Варна, с която лицето декларира, че има един син. Приложени са 2 (два) броя 
споразумителни протокол-спогодби за разсрочено плащане, сключени с „В и К – 
Варна“ ООД на 07.03.2022 г., за разсрочено плащане на задълженията към 
дружеството. 

В последната настанителна заповед Н. К. е вписан сам. Заповедта е със срок до 

пренастаняване в друго общинско жилище, съобразно нормите и наличния жилищен 
фонд, но не повече от 1 (една) година, считано от 01.04.2021 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

При проверка на документите се установи, че Н. Г. К. отговаря на критериите 
по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанен в общинското жилище.  

От справка, направена на 13.04.2022 г., по регистър на задължените 
физически и юридически лица към Община Варна е установено, че за общинското 
жилище има задължение за наем за м. април 2022 г.  

Въз основа на документите, приложени към заявление вх. 
№АУ030290ВЛ/30.03.2022 г. от Н. Г. К., органът е отменил своя Заповед 
№335/20.12.2021 г. 

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

обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 
следното 

РЕШЕНИЕ 2.26 – предлага на Кмета на Района да издаде на Н. Г. К., ЕГН., 
заповед за настаняване в общинско жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", 
бл. 406, вх., ет., ап., със срок до пренастаняване в жилище съответно на жилищните 
нужди на наемателя, но не повече от 1 /една/ година. 

За площта, надвишаваща жилищните норми, регламентирани в чл. 10, ал. 1 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, съгласно чл. 10, ал. 4 от наредбата да заплаща наем, 
определен по „Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем на 
общински жилища" на ОбС – Варна. 

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

27. Заявление №АУ009927ВЛ/28.01.2022 г. от М. А. А., ЕГН. – наемател на 

общинско жилище в бл. 401, вх., ет., ап., с искане за преиздаване на 
настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на сина й И. С. 
Към заявлението е приложена декларация от М. А. за семейно положение и по чл. 4 
от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето не декларира членове на 
семейството си. 

В районната администрация е депозирано уведомление, вх. №АУ009927ВЛ-
001ВЛ/17.02.2022 г. от М. А., с искане за допълнителен срок до 31.03.2022 г. за 
представяне на собственоръчно подписани декларации от сина й И. С. С. 

В последната настанителна заповед М. А. е вписана със сина си И. С.. 
Заповедта е със срок до 26.01.2022 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна. 
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Към настоящия момент в деловодството на районната администрация от И. С. 
С., ЕГН. няма депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и декларации за семейно положение и по чл. 4 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна.  

Задълженията към „В и К – Варна“ ООД са изплатени. 

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 3 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 
следното 

РЕШЕНИЕ 2.27 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 
настаняване със срок до пренастаняване в друго общинско жилище, съобразно 
нормите и наличния жилищен фонд, но не повече от 3 /три/ години за общинско 
жилище с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 401, вх., ет., ап. на М. А. А., 
ЕГН. 

За площта, надвишаваща жилищните норми, регламентирани в чл. 10, ал. 1 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, съгласно чл. 10, ал. 4 от наредбата да заплаща 
наем, определен по „Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем 
на общински жилища" на ОбС – Варна. 

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

предложението се приема. 
28. Заявление №АУ033309ВЛ/07.04.2022 г. от Г. Н. Х., ЕГН. – наемател на 

общинско жилище в бл. 205, вх., ет., ап. с искане за преиздаване на настанителната 
заповед, договора за отдаване под наем и вписване на сина й М. М. и домакинството 
на сина й М. М. в настанителната заповед. Към заявлението е приложена декларация 
от Г. Х. за семейно положение и по чл.4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която 
лицето не декларира членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от М. Д. М., ЕГН. са депозирани 
декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 
ведно с декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна, рег. №АУ033309ВЛ-001ВЛ/07.04.2022 г., с която лицето не декларира 
членове на семейството си.  

В деловодството на районната администрация от М. Д. М., ЕГН. и М. Н. Д., 
ЕГН. са депозирани декларация-съгласие на основание чл. 11, ал. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, ведно с декларация за семейно положение и по чл. 
4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, рег. №АУ033309ВЛ-002ВЛ/07.04.2022 г., с 
която лицата декларират, че живеят на семейни начала и имат две деца – В. М. и А. 
М. 

В последната настанителна заповед Г. Х. е вписана със синовете си М. М., М. 
М. и внука си В. М. за срок до 17.05.2022 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

От справка, изготвена на 07.04.2022 г. по лице в Агенция по вписванията – 
Варна е установено, че по партидата на М. Д. М. има вписвания, отбелязвания и 
заличавания, а именно:  

а) на 21.08.2020 г. лицето е вписано като страна – длъжник, идеални части по 
актове – Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК, НПК) 

относно имоти, находящи се в гр. Варна. 
В разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна е указано, че право да кандидатстват за настаняване под наем в жилище от 
фонд „настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ имат 
граждани и техните семейства, които не притежават жилище, вила или идеални 
части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху 
такива имоти на територията на Община Варна и/или такива в райони на населените 
места от 0 до 3 категория включително, определена в Единния класификатор на 
административно-териториалните и териториални единици в РБ; земи до 10 км. от 
морската брегова ивица; не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за 
жилищно, вилно или курортно строителство, идеални части от такъв имот или право 
на строеж върху него на територията на Община Варна; както и не притежават 
кабинети, офиси, ателиета, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска 
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и стопанска дейност и други нежилищни имоти или идеални части от такива имоти, в 
районите на населените места от 0 да 3 категория включително.  

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 
териториални единици в Република България град Варна е първа категория населено 
място. 

Във връзка с горното, М. Д. М. не отговаря на условията за настаняване в 
общинския жилищен имот, тъй като лицето е придобило право на собственост върху 
недвижими имоти. 

М. Н. Д. е картотекирана трета група по заявление с 
№ОСИСД21004326ВЛ/15.09.2021 г. С декларация вх. №ОСИСД21004326ВЛ-
003ВЛ/11.11.2021 г. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 
Варна лицето декларира, че има едно дете – А. М. 

При проверка на документите се установи, че М. Д. и А. М. отговарят на 
критериите по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъдат настанени в същото 
жилище заедно Г. Х., М. М., М. М. и В. М.. Общинския жилищен имот се състои от три 
стаи и кухня и не надвишава жилищните им нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от 
Наредбата. 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.28 – Не удовлетворява искането на Г. Х., сина й М. М. да бъде 
вписан в настанителната заповед. 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 13, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 
11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, предлага на Кмета на Района да издаде 
заповед за настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, 
ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 205, вх., ет., ап. на Г. Н. Х., ЕГН., М. Д. М., ЕГН.– син и 
членовете на домакинството му: В. М. М., ЕГН. – син, А. М. М. – дъщеря и М. Н. Д., 
ЕГН. /съжителстваща/. 

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

По точка трета от дневния ред Елка Игнатова докладва на комисията, че 
след проведени процедури по прекратяване на наемни правоотношения и изземване 
са налични три свободни жилища.  

За да вземе решенията си, комисията прегледа:  

3.1. Преписките на включените в картотеката на Район „Вл. Варненчик“ 
граждани с установени жилищни нужди;  

3.2. Наемна преписка на Н. О. И. – наемател на общински жилищен имот; 
3.3. Наемна преписка на Д. Р. Д. – наемател на общински жилищен имот.  
По т.3.1 от преписките, включени в картотеката на Района, комисията се спря 

на заявления с вх. №№СЖН-301-254/19.06.2009 г. на Н. М. Д., ЕГН., 
ОСИСД14005585ВЛ/06.11.2014 г. на С. А. Д., ЕГН. и ОСИСД18001047ВЛ/04.07.2018 
г. на М. Г. Д., ЕГН.  

3.1.1 Н. Д. е картотекирана с две деца по заявление вх. №СЖН-301-
254/19.06.2009 г. В последствие семейството става четиричленно. Най-големият син 
– И. Д. е навършил пълнолетие и е картотекиран в картотеката на Район „Вл. 
Варненчик“ по заявление с вх. №ОСИСД20000952ВЛ/20.02.2020 г. 

Н. М. Д. и Д. Х. А. са депозирали декларация, вх. 
№ОСИСД21005220ВЛ/11.11.2021 г. за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ, с която декларират, че живеят на семейни начала и имат две деца – 
Л. М. и Х. Х. Към декларацията е приложен договор за наем на недвижим имот. С 
решение №1.13 от настоящият протокол декларацията е приобщена към 
картотечната преписка на Н. Д. Степента на жилищна нужда на домакинството е 
променена от трета на втора група. 

Извършена е проверка по настоящ адрес и е установено, че лицата живеят на 
посочения адрес. За проверката е съставен констативен протокол 
№001753/23.11.2021 г. 

Депозирана е и молба №ОСИСД21005837ВЛ/14.12.2021 г. от Н. Д. и Д. А. с 
искане за настаняване в общинско жилище.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  



Препис-извлечение 

От приобщените документи е видно, че домакинството на Н. Д.  кумулативно 
отговаря на условията по НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна да бъдат наематели на 
общинско жилище. 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 

чл. 13, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 
следното 

РЕШЕНИЕ 3.1.1 – предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ в общинско 
жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 226, вх., ет., ап. да настани Н. 
М. Д., ЕГН. и членовете на домакинството й: Л. Н. М., ЕГН.– син, Х. Д. Х., ЕГН. – син, 
Д. Х. А., ЕГН. /съжителстващ/ и И. М. Д., ЕГН. – син за срок от 3 /три/ години. Във 
връзка с това Н. М. Д., членовете на домакинството й и И. М. Д. да бъдат извадени 
от картотеката на граждани с установена жилищна нужда. 

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

3.1.2 С. Д. е картотекирана с две деца по заявление вх. 
№ОСИСД14005585ВЛ/06.11.2014 г. Големият син – Ю. Ю. е навършил пълнолетие и 
е подал заявление №ОСИСД22000510ВЛ/01.02.2022 г. за включване в картотеката 
на граждани с установени жилищни нужди. 

С. А. Д. и А. Ю. А. са депозирали декларация, вх. 
№ОСИСД22000513ВЛ/01.02.2022 г. за семейно положение и по чл. 4 от 
НУРУЖНГНПОЖ, с която декларират, че живеят на семейни начала и имат едно дете 
– А. Ю.. Към декларацията е приложен договор за наем на недвижим имот. С 
решение №1.19 от настоящият протокол декларацията е приобщена към 
картотечната преписка на С. Д.. Степента на жилищна нужда на домакинството е 
променена от трета на втора група. 

Извършена е проверка по настоящ адрес и е установено, че лицата живеят на 
посочения адрес. За проверката е съставен констативен протокол 
№001767/11.02.2022 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

От приобщените документи е видно, че домакинството на С. Д. кумулативно 

отговаря на условията по НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна да бъдат наематели на 
общинско жилище. 

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 
следното 

РЕШЕНИЕ 3.1.2 – предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ в общинско 
жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 402, вх., ет., ап. да настани С. 
А. Д., ЕГН.и членовете на домакинството й: А. А. Ю., ЕГН.– син и А. Ю. А., ЕГН. 
/съжителстващ/ за срок от 3 /три/ години. Във връзка с това С. А. Д. и членовете на 
домакинството й да бъдат извадени от картотеката на граждани с установена 
жилищна нужда. 

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

3.1.3 М. Д. е картотекирана с едно дете по заявление вх. 
№ОСИСД18004047ВЛ/04.07.2018 г. Семейството живее 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 три семейства. Г-жа Д. е депозирала в деловодството на районната 
администрация през 2020 г. декларация за семейно положение и по чл. 4 от 
НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна.  

От приобщените документи е видно, че семейството на М. Д. кумулативно 
отговаря на условията по НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна да бъдат наематели на 
общинско жилище. 
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С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 4, във връзка с 
чл. 13, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.1.3 – предлага на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ в общинско 
жилище с адрес гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 8, вх., ет., ап. да настани М. Г. 

Д., ЕГН. и членовете на семейството й за срок от 3 /три/ години. Във връзка с това 
М. Д. и членовете на семейството й да бъдат извадени от картотеката на граждани с 
установена жилищна нужда. 

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

По т.3.2 Елка Игнатова докладва наемната преписка на Н. О. И., ЕГН. – 
наемател на общинско жилище в бл. 405, вх. , ет., ап., във връзка с постъпило 
заявление, вх. №ОСИСД21005781ВЛ/13.12.2021 г. от И., с искане за пренастаняване 
на домакинството й в по-голям общински жилищен имот.  

В последната настанителна заповед Н. И. е вписана със съпруг, пълнолетен и 
непълнолетен син. Заповедта е със срок до 23.10.2022 г.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна.  

Извършени са проверки на общинския имот. С констативни протоколи с 
№№001687/20.12.2021 г., 001688/20.12.2021 г. и 001695/14.02.2022 г. е 
установено, че в жилището живеят четири човека, но съпруга и единия син на Н. И. 
не са постоянно в жилището. 

От справка, направена на 13.04.2022 г., по регистър на задължените 
физически и юридически лица към Община Варна е установено, че за общинското 
жилище има задължения за наем за м. март 2022 г. и за м. април 2022 г.  

От служебно направени справки на 13.04.2022 г. по абонатен №1758821 към 
„В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100312236 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 
видно, че абонатът има задължения за вода по фактури за м.08.2020 г. и за периода 
м.09.2021 г. – м.03.2022 г., в размер на 289,01 лв. с включени лихви, но за ел. 
енергия няма.  

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.2 – Не удовлетворява заявление вх. №ОСИСД21005781ВЛ от 
13.12.2021 г. от Н. И. за пренастаняване на домакинството й в по-голям общински 
жилищен имот.  

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

По т.3.3 Елка Игнатова докладва наемната преписка на Д. Р. Д., ЕГН. – 
наемател на общинско жилище в бл. 34, вх., ет., ап., във връзка с постъпило искане, 
вх. №ОСИСД22000668ВЛ/03.02.2022 г. от Д. за пренастаняване на семейството му в 
друг общински жилищен имот, поради конфликт със съседи.  

Д. Д. и семейството му са настанени в общинското жилище през месец 
октомври 2021 г. Настанителната заповед е със срок до 19.10.2024 г. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 
промени на постоянен адрес, за настоящ адрес и справки от Агенция по вписванията 
и Дирекция МД – Община Варна.  

От справка, направена на 04.04.2022 г., по регистър на задължените 
физически и юридически лица към Община Варна е установено, че за общинското 
жилище няма задължения за наем.  

От служебно направени справки на 04.04.2022 г. по абонатен №1189267 към 
„В и К – Варна“ ООД и по клиентски №1100388712 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 
видно, че абонатът няма задължения за вода и за ел. енергия.  

С оглед на изложеното, след като разгледа заявлението и прецени фактите и 
обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.3 – Не удовлетворява искане вх. №ОСИСД22000668ВЛ от 
03.02.2022 г. от Д. Д. за пренастаняване на семейството му в друг общински 
жилищен имот. 

Резултати от гласуването: За – 5, Против – 0, Въздържал се – 0, 
предложението се приема. 
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По четвърта точка от дневния ред Елка Игнатова докладва преписки, 
изпратени от Община Варна с искане за изразяване на становище от Комисията по 
чл. 6, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ при Района, дали наемателите отговарят на условията 
за закупуване на ползваните от тях общински жилища.  

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

наемателите, след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за 
случаите, комисията взе следните решения: 

1. Писмо, вх. №АУ102981ВН-002ВЛ/15.10.2021 г., от директор на дирекция 
ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, рег.  
№АУ102981ВН/05.10.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 
Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 402, вх., ет., ап., от Г. Л. Ж., ЕГН., 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 Агенция 
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. 

Г. Л. Ж. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 402, вх., 
ет., ап., от 05.07.2016 г. В последната настанителна заповед №182/11.11.2019 г. Г. 

Ж. е вписана със син и пълнолетна дъщеря. Към настоящия момент сина е навършил 
пълнолетие. 

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

От служебна бележка, изх. №АУ037175ВЛ/18.04.2022 г. е видно, че Г. Ж. 
няма задължения към общинския бюджет.  

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 
4, ал. 1 и чл.  35, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.1 – наемателят Г. Л. Ж., ЕГН. и членовете на домакинството й 
отговaрят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 
бл. 402, вх., ет., ап.. 

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

2. Писмо, вх. №АУ118304ВН-002ВЛ/02.12.2021 г., от директор на дирекция 
ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, рег.  
№АУ118304ВН/16.11.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 
Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх., ет., ап., от Т. С. Д., ЕГН., 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 Агенция 
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. 

Т. С. Д. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 404, вх., 
ет., ап., от 10.04.2018 г., като преди това е била наемател на общински жилищен 
имот от 04.12.2015 г. В последната настанителна заповед №51/10.05.2021 г. Т. Д. е 
вписана с две деца. 

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

От служебна бележка, изх. №АУ032068ВЛ/04.04.2022 г. е видно, че Т. Д. няма 
задължения към общинския бюджет.  

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 
4, ал. 1 и чл.  35, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.2 – наемателят Т. С. Д., ЕГН. и членовете на семейството й 
отговaрят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 
бл. 404, вх., ет., ап.  

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

3. Писмо, вх. №АУ120653ВН-002ВЛ/02.12.2021 г., от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, рег.  
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№АУ120653ВН/23.11.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 
Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 32, вх., ет., ап., от С. Р. М., ЕГН., 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 Агенция 

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. 
С. Р. М. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 32, вх, 

ет., ап., от 2010 г. В последната настанителна заповед №20/16.03.2020 г. С. М. е 
вписана с пълнолетен син. 

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

От служебна бележка, изх. №АУ032079ВЛ/04.04.2022 г. е видно, че С. М. 
няма задължения към общинския бюджет.  

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 
4, ал. 1 и чл.  35, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.3 – наемателят С. Р. М., ЕГН. и членовете на домакинството й 

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

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

4. Писмо, вх. №АУ131100ВН-002ВЛ/10.01.2022 г., от директор на дирекция 
ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, рег.  
№АУ131100ВН/20.12.2021 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 
Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 407, вх., ет., ап., от К. И. Д., ЕГН., 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 Агенция 
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. 

К. И. Д. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 407, вх., 
ет., ап., от 2006 г. В последната настанителна заповед №40/09.03.2021 г. К. Д. е 
вписана с непълнолетен и пълнолетен син. 

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

От служебна бележка, изх. №АУ032079ВЛ/04.04.2022 г. е видно, че 
Кръстинка Димова няма задължения към общинския бюджет.  

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 
4, ал. 1 и чл.  35, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.4 – наемателят К. И. Д., ЕГН. и членовете на домакинството й 
отговaрят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 
бл. 407, вх. ., ет., ап.. 

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

предложението се приема. 
5. Писмо, вх. №АУ005418ВН-002ВЛ/25.01.2022 г., от директор на дирекция 

ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, рег.  
№АУ005418ВН/17.01.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 
Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 305, вх., ет., ап. от Н. А. Н., ЕГН., 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 Агенция 
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. 

Н. А. Н. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 305, вх., 
ет., ап., от 1980 г. В последната настанителна заповед №12/18.01.2021 г. Н. Н. е 

вписан със съпругата си. 



Препис-извлечение 

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

От служебна бележка, изх. №АУ032108ВЛ/04.04.2022 г. е видно, че Н. Н. 
няма задължения към общинския бюджет.  

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

обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 
4, ал. 1 и чл.  35, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.5 – наемателят Н. А. Н., ЕГН. и членовете на семейството му 
отговaрят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 
бл. 305, вх., ет., ап.. 

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

6. Писмо, вх. №АУ023036ВН-002ВЛ/15.03.2022 г., от директор на дирекция 
ОСИСД при Община Варна за изразяване на становище по заявление, рег.  
№АУ023036ВН/09.03.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 
Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 204, вх., ет., ап., от И. И. И., ЕГН., 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 Агенция 

по вписванията и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 
Видно от приложените документи се установява, че заявителя и членовете на 

домакинството му отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ. 
И. И. И. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл. 204, вх., 

ет., ап., от 07.01.2021 г., като преди това е бил наемател на общински жилищен 
имот от 03.10.2005 г. В последната настанителна заповед №01/07.01.2021 г. И. И. е 
вписан с Л. Б. и дъщеря им М. И. 

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

От служебна бележка, изх. №АУ032124ВЛ/04.04.2022 г. е видно, че И. И. 
няма задължения към общинския бюджет.  

С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 
обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 
4, ал. 1 и чл.  35, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 4.6 – наемателят И. И. И., ЕГН. и членовете на домакинството му 
отговaрят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 
бл. 204, вх., ет, ап.. 

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

 
 
 
 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието на комисията бе закрито 15.40ч. 
 
 
 

 
 
 
Бистра Спасова-Йорданова, …………………… 
Председател на комисията 
 
Елка Игнатова, ……………………….  
Член на комисията 
 
Николай Георгиев, ………………………. 
Член на комисията 
 
Даниел Николов, ………………………. 

Член на комисията 



Препис-извлечение 

 
Гергана Иванова, ……………………….  
Член на комисията 
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