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П Р О Т О К О Л 

№02/01.07.2022 г. 

 

 

 

Днес, 01.07.2022 г., в 10.00 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. 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. Заявление, рег. №ОСИСД22002016ВЛ/19.04.2022 г. от Н. Й. 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 

НУРУЖНГНПОЖ от Н. М., с 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. 

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

протокол №001778/10.05.2022 г., е установено, че лицето не живее трайно на 

посочения адрес. 

От удостоверение, изх. №432/10.05.2022 г. за настоящ адрес е видно, че 

настоящия адрес на Н. М. не е на територията на Район „Вл. Варненчик“. 
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В разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна е указано, 

че кандидатите и членовете на техните семейства подават заявление и декларация в 

районната администрация по настоящ адрес. 

От справка, изготвена на 10.05.2022 г. по лице в Агенция по вписванията – 

Варна е установено, че по партидата на Н. Й. М. има вписвания, отбелязвания и 

заличавания, а именно:  

а) на 14.11.2019 г. лицето е вписано като страна – продавач по акт – 

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. относно имот, находящ се в гр. Варна. 

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 

имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху такива имоти на 

територията на Община Варна и/или такива в райони на населените мес та 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, Н. М. не отговаря на условията за включване в 

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

поради наличие на сключена сделка в срок от 5 /пет/ години, преди подаване на 

молбата за картотекиране.  

Предвид установеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ 1.1 - на основание чл. 6, ал. 2, т. 1, предложение 2-ро от 

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

установени жилищни нужди на Н. Й. М., ЕГН.. 

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

предложението се приема. 

2. Заявление, рег. №ОСИСД22002110ВЛ/28.04.2022 г. от В. Г. А., 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 В. А., 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 №001779/10.05.2022 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 1.2 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди В. Г. А., ЕГН. и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

3. Декларация вх. №ОСИСД22002493ВЛ/30.05.2022 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Т. Г. Я., ЕГН.. Към декларацията е 

приложен договор за даване под наем на жилище. 
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Т. Я. е картотекирана с две деца втора група по заявление с 

№ОСИСД20004396ВЛ/14.09.2020 г. С настоящата декларация лицето 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 №001780/01.06.2022 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 1.3 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Т. Г. Я., ЕГН., като я оставя картотекирана в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди с членовете на семейството й. Степента на жилищната 

нужда на лицата не се променя.  

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

предложението се приема. 

4. Заявление, рег. №ОСИСД22002552ВЛ/01.06.2022 г. от А. Е. 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 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. 

От удостоверения за промени на постоянен адрес с изх. №№545/03.06.2022 г. 

и 546/03.06.2022 г. е видно, че А. С. и детето му са с постоянен адрес в гр. Варна от 

12.08.2020 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 1.4 – отказва картотекиране в „картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди” на А. Е. С., ЕГН. и членовете на семейството му. 

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

предложението се приема. 

5. Заявление, рег. №ОСИСД22002562ВЛ/02.06.2022 г. от К. Я. Р., ЕГН. и К. К. 

К., 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. Р. и К. К., в която лицата декларират, че живеят на семейни 

начала 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. 

От удостоверения за настоящ адрес с изх. №№547/07.06.2022 г., 

548/07.06.2022 г. и 549/07.06.2022 г. е видно, че К. Р. е с настоящ адрес в с. 

Господиново, общ. Бяла, а настоящите адреси на К. К. и на детето са на ул. „Д. С.“ 

№., която не е на територията на Район „Вл. Варненчик“.  Съгласно чл. 4, ал. 2 от 
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НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, кандидатите и пълнолетните членове на 

семействата подават заявление и декларация по настоящ адрес.   

От справка за декларирани данни с изх. №R00131621/06.06.2022 г. от 

дирекция „Местни данъци“ при Община Варна е видно, че по партидата на К. Я. Р., 

има декларирани по 1/1 идеални части от земя и жилище, находящи се в гр. Варна.  

В разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 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.  

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Варна е първа категория населено 

място. 

Във връзка с горното, К. Р. и членовете на домакинството му кумулативно не 

отговарят на условията за включване в картотеката на граждани с установени 

жилищни нужди на Район „Вл. Варненчик“, тъй като г-н Р. е придобил собственост 

върху недвижими имоти. 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.5 – отказва картотекиране в „картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди” на К. Я. Р., ЕГН. и членовете на домакинството му. 

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

предложението се приема. 

6. Декларация вх. №ОСИСД22002577ВЛ/03.06.2022 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Я. А. Я., ЕГН.. Към декларацията е 

приложен договор за наем на недвижим имот, сключен за срок от една година, 

считано от 01.07.2021 г. 

Я Я е картотекирана с две деца втора група по заявление с 

№ОСИСД21002528ВЛ/13.05.2021 г. С настоящата декларация лицето 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 №001785/09.06.2022 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 1.6 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на Я А Я, ЕГН, като я оставя картотекирана в картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди с  членовете на семейството й. Степента на жилищната 

нужда на лицата не се променя.  

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

предложението се приема. 

7. Заявление, рег. №ОСИСД22002800ВЛ/15.06.2022 г. от Г. Г. К., ЕГН., за 

включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Към 
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заявлението са приложени договор за отдаване под наем на недвижим имот и 

декларация за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ от Г. К., в която 

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 №001787/21.06.2022 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 1.7 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Г. Г. К., ЕГН. и членовете на семейството й и определя степента на 

жилищната нужда – II /втора/ група. 

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

предложението се приема. 

8. Заявление, рег. №ОСИСД22002804ВЛ/15.06.2022 г. от М. Т. 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 М. 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 №001789/22.06.2022 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 1.8 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди М. Т. С., ЕГН. и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

9. Заявление, рег. №ОСИСД22002831ВЛ/16.06.2022 г. от К. А. Л., 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. Л., 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 №001788/22.06.2022 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 
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РЕШЕНИЕ 1.9 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди К. А. Л., 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. №ОСИСД22002840ВЛ/17.06.2022 г. от Д. Н. К., 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 Д. К., в която лицето 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 №001786/21.06.2022 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 1.10 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Д. Н. К., ЕГН. и членовете на семейството й и определя степента на 

жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

 

 

По втора точка от дневния ред бяха докладвани от Елка Игнатова 

заявления и декларации от текущи наематели на общински жилища за преиздаване 

на настанителна заповед. 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 №ОСИСД21005147ВЛ/08.11.2021 г. от Д. Т. Т., ЕГН., с искане за 

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

жилище на адрес бл., вх. , ет. , ап. , тъй като титулярят по настанителна заповед – 

Р. М. В., ЕГН. е починал на 25.10.2021 г. 

Д. Т. е самотна майка с три деца. Семейството е картотекирано в картотека на 

нуждаещи се граждани в Район „Вл. Варненчик“ трета група по заявление с вх. 

№СЖН-301-279/21.07.2009 г. 

Последната настанителна заповед на Р. В. е със срок до 15.01.2023 г. 

Със Заповед №035/10.02.2022 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“, 

наемното правоотношение с Р. М. В., ЕГН., е прекратено поради смърт на наемателя. 

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 МД – Община Варна. 

При проверка на документите се установи, че Д. Т. и членовете на 

семейството й отговарят на критериите по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да 

бъдат настанени в общинското жилище. Общинския жилищен имот се състои от две 

стаи и кухня и не надвишава жилищните им нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от 

Наредбата. 

От справка, направена на 22.06.2022 г., по регистър на задължените 

физически и юридически лица към Община Варна е установено, че за общинското 

жилище няма задължения за наем. 

При служебно направени справки на 22.06.2022 г. по абонатен №1550734 към 

„ВиК – Варна“ ООД и по клиентски №1100088491 към „Енерго Про Варна“ ЕАД е 

видно, че абонатът няма задължения за вода и ел. енергия. 
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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 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.1 – 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., вх. , ет. , ап.  на Д. Т. Т., ЕГН. и членовете на семейството 

й: З. М. Н., ЕГН. – син, Р. М. Н., ЕГН. – син и Д. М. Н., ЕГН. – дъщеря. 

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

предложението се приема. 

2. Заявление №АУ020619ВЛ/01.03.2022 г. от Ж. С. Б., ЕГН. – наемател на 

общинско жилище в бл., вх. , ет. , ап.  с искане за преиздаване на настанителната 

заповед, договора за отдаване под наем и вписване на сина му Ж. С. и семейството 

на дъщеря му К. С. в настанителната заповед. Към заявлението е приложена  

декларация от Ж. Б. за семейно положение и по чл.4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна, с която декларира съпругата си Г. М. Б., с ЕГН. 

В деловодството на районната администрация от Г. М. Б., ЕГН. и Ж. С. Б., ЕГН. 

са депозирани декларации за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, рег. №АУ020619ВЛ-001ВЛ/21.03.2022 г., с която лицата декларират, 

че са семейство. 

В деловодството на районната администрация от Ж. Ж. С., 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. №АУ020619ВЛ-002ВЛ/21.03.2022 г., с която лицето не декларира 

членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от К. Ж. С., 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. №АУ020619ВЛ-003ВЛ/25.03.2022 г., с която лицето декларира, че има 

едно дете – К. К. Я.. 

В последната настанителна заповед Ж. Б. е вписан със съпругата си Г. Б., 

сина им Ж. С. и дъщеря им К. С. за срок до 21.02.2022 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 удостоверение, изх. №287/08.04.2022 г. за семейно положение, съпруг/а и 

деца е видно, че К. С. е неомъжена и няма деца.  

В деловодството на районната администрация от Ж. Б. е депозирано 

уведомление с вх. №АУ020619ВЛ-004ВЛ/08.04.2022 г. с искане за вписване на К. С. 

и детето й К. К. Я. в настанителната заповед. Видно от Удостоверение 

№287/08.04.2022 г. за семейно положение, съпруг/а и деца се установява, че по 

партидата на К. Ж. С. няма вписани деца. По данни на заявителя детето е родено в 

чужбина и поради здравословни причини все още не е регистрирано в България.  

Предвид изложеното детето на К. С. не може да бъде вписано в настанителната 

заповед, тъй като последното не фигурира в Локална и Национална база данни.  

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. 11, ал. 2 и чл. 21, ал. 5 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., вх. , ет. , ап.  на Ж. С. Б., ЕГН., Г. М. Б., ЕГН. – съпруга, Ж. Ж. С., 

ЕГН. – син и К. Ж. С., ЕГН. – дъщеря. 

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

предложението се приема. 

3. Уведомление, вх. №АУ073106ВЛ-011ВЛ/20.06.2022 г. от Ф. А. Л., ЕГН. – 

наемател на общинско жилище в бл., вх. , ет. , ап. , във връзка с решение 

№2.20/03/2020г. на жилищната комисия по заявление, вх. 
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№АУ073106ВЛ/05.08.2020 г. с искане за преиздаване на настанителната заповед, 

договора за отдаване под наем и вписване на пълнолетните й деца. 

Към настоящото уведомление Ф. Л. е представила влязло в сила решение 

№1004/11.04.2022 г. на Варненски районен съд за прекратяване на брака между Ф. 

Т. и С. Т.. 

В деловодството на районната администрация от М. К. М., ЕГН., е депозирана 

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

№ОСИСД21005254ВЛ-014ВЛ/20.06.2022 г., с която не декларира членове на 

семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Е. К. М., ЕГН., е депозирана 

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

№ОСИСД21005254ВЛ-013ВЛ/20.06.2022 г., с която не декларира членове на 

семейството си. 

В деловодството на районната администрация от М. К. М., ЕГН., е депозирана 

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

№ОСИСД21005254ВЛ-012ВЛ/20.06.2022 г., с която не декларира членове на 

семейството си.  

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

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

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

В деловодството на районната администрация от Ф. А. Т., ЕГН., е депозирана 

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

№ОСИСД21005254ВЛ/12.11.2021 г., с която не декларира членове на семейството 

си.  

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. 11, ал. 2 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.3 – 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., вх. , ет. , ап.  на Ф. А. Л., ЕГН., М. К. М., ЕГН. – дъщеря, Е. К. 

М., ЕГН. – син и М. К. М., ЕГН. – дъщеря.  

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

предложението се приема. 

4. Уведомление, вх. №АУ038597ВЛ/21.04.2022 г. от Г. К. К., ЕГН. – наемател 

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

искане за издаване на настанителна заповед на нейно име и вписване на 

пълнолетния внук – А. К., поради смърт на титуляря А. Ш. К., ЕГН.. Към 

уведомлението са приложени препис-извлечение от акт за смърт №0213/08.04.2022 

г. на А. К., починал на 07.04.2022 г. и декларация от Г. К. 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 А. И. К., 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. №АУ038597ВЛ-001ВЛ/21.04.2022 г., с която не декларира членове на 

семейството си. 

В настанителна заповед №08/28.01.2020 г. А. К. е вписан със съпругата си Г. 

К. и пълнолетния им внук А. К. за срок до 28.01.2023 г. 

Издадена е Заповед №124/30.05.2022 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ 

за прекратяване на наемното правоотношение с А. Ш. К., ЕГН., поради смърт на 

наемателя. 

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 Г. К. и А. К. отговарят на 

критериите по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъдат настанени в същото 
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жилище. Общинския жилищен имот се състои от две стаи 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. 1, чл. 14, ал. 7 и чл. 11, ал. 2 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., вх. , ет. , ап.  на Г. К. К., ЕГН. и А. И. К., ЕГН. – внук. 

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

предложението се приема. 

5. Заявление №АУ057379ВЛ/15.06.2022 г. от Т. С. Т., ЕГН. и В. В. Т., ЕГН. – 

наематели на общинско жилище в бл., вх. , ет. , ап.  с искане за преиздаване на 

настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на  дъщеря им М. 

Т. С.. Към заявлението е приложена декларация от Т. С. и В. Т. за семейно 

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

декларират членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от М. Т. С., 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. №АУ057379ВЛ-001ВЛ/15.06.2022 г., с която лицето не декларира 

членове на семейството си. 

Към преписката са приобщени удостоверения за семейно положение, за 

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

и Дирекция „Местни данъци“ – Община Варна. 

М. Т. С. е депозирала заявление с вх. № ОСИСД22002804ВЛ/15.06.2022 г. за 

включване в картотеката на граждани с установени жилищни нужди. Към 

заявлението е приложена декларация за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ от М. С.. С решение №1.8 от настоящият протокол г-жа С. 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 установи, че М. С. отговаря на критериите по 

чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъде настанена в същото жилище заедно с 

родителите си. 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. 11, ал. 2 и чл. 21, ал. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.5 – 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., вх. , ет. , ап.  на Т. С. Т., ЕГН., членовете на семейството му: В. В. 

Т., ЕГН. – съпруга и М. Т. С., ЕГН. – дъщеря. 

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

предложението се приема. 

6. Заявление №АУ033073ВЛ/06.04.2022 г. от В. И. А., ЕГН. и А. П. А., ЕГН. – 

наематели на общинско жилище в бл., вх. , ет. , ап.  с искане за преиздаване на 

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

П. А. и И. А. в настанителната заповед. Към заявлението е приложена декларация от 

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

която лицата не декларират непълнолетни членове на семейството си. 

В деловодството на районната администрация от И. А. 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. №АУ033073ВЛ-001ВЛ/06.04.2022 г., с която лицето не декларира други 

членове на семейството си. 
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В деловодството на районната администрация от П. А. 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. №АУ033073ВЛ-001ВЛ/06.04.2022 г., с която лицето не декларира други 

членове на семейството си. 

В последната настанителна заповед В. А. е вписана със съпруг и двете им 

пълнолетни дъщери за срок до 19.07.2022 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. 

От справка за декларирани данни с изх. №R00132677/20.06.2022 г. от 

дирекция „Местни данъци“ при Община Варна е видно, че по партидата на И. А. А., 

има декларирани 3/6 идеални части от жилище, находящо се в гр. Варна. 

От справка, изготвена на 20.06.2022 г. по лице в Агенция по вписванията – 

Варна е установено, че по партидата на И. А. А. има вписвания, отбелязвания и 

заличавания, а именно:  

а) на 14.06.2022 г. лицето е вписано като страна – купувач, идеални части ½ 

по акт – Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. относно имот, находящ се в гр. 

Варна. 

В разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 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.  

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториални единици в Република България град Варна е първа категория населено 

място. 

Във връзка с горното, И. А. А. не отговаря на условията за настаняване в 

общинския жилищен имот, тъй като лицето е придобило право на собственост върху 

недвижим имот. 

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.6.1. – Не удовлетворява искането на В. А. и А. А., дъщеря им И. 

А. А. да бъде вписана в настанителната заповед. 

РЕШЕНИЕ 2.6.2. – 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., вх. , ет. , ап.  на В. И. А., ЕГН., 

членовете на семейството й: А. П. А., ЕГН. – съпруг и П. А. А., ЕГН. – дъщеря. 

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

предложението се приема. 

7. Заявление №АУ038727ВЛ/21.04.2022 г. от А. С. К., ЕГН. – наемател на 

общинско жилище в бл., вх. , ет. , ап.  с искане за преиздаване на настанителната 

заповед, договора за отдаване под наем и вписване на двете й дъщери и внучката й 

в настанителната заповед. Към заявлението е приложена  декларация от А. К. 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. А. К., 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. №АУ038727ВЛ-001ВЛ/21.04.2022 г., с която лицето декларира, че има 

едно дете.  
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В деловодството на районната администрация от А. А. К., 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. №АУ038727ВЛ-002ВЛ/21.04.2022 г., с която лицето не декларира 

членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед А. К. е вписана с двете си дъщери – Д. А. 

К., ЕГН. и А. А. К., ЕГН., за срок до 10.05.2022 г.  

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 за всички 

заинтересовани лица. 

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., вх. , ет. , ап.  на А. С. К., ЕГН., А. А. К., ЕГН. – дъщеря и 

членовете на семейството на дъщеря й Д. А. К., ЕГН. – майка, К. Д. А., ЕГН. – 

дъщеря.  

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

предложението се приема. 

8. Заявление, вх. №АУ055695ВЛ/10.06.2022 г. от Ц. Т. Т., ЕГН. – наемател на 

общинско жилище в бл., вх. , ет. , ап. , с искане за преиздаване на настанителната 

заповед, договора за отдаване под наем и вписване на членовете на пълнолетните й 

синове. Към заявлението са приложени препис-извлечение от акт за смърт 

№0133/23.02.2022 г. на А. С. Х., починала на 22.02.2022 г. и декларация от Ц. Т. 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 А. В. Ч., 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 №АУ055695ВЛ-001ВЛ/10.06.2022 г., в която не декларира членове на 

семейството си. 

В деловодството на районната администрация от Й. В. Ч., 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 №АУ055695ВЛ-002ВЛ/10.06.2022 г., в която не декларира членове на 

семейството си. 

В последната настанителна заповед А. Х. е вписана с дъщеря си Ц. Т. и 

внуците си Й. Ч. и А. Ч.. Заповедта е със срок до 02.08.2022 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. 

При проверка на документите се установи, че Ц. Т., Й. Ч. и А. Ч. отговарят на 

критериите по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ и няма пречка да бъдат настанени в същото 

жилище. Общинския жилищен имот се състои от две стаи и кухня и не надвишава 

жилищните им нужди, определени в чл. 10, ал. 1 от Наредбата.  

Издадена е Заповед №145/16.06.2022 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ 

за прекратяване на наемното правоотношение с А. С. Х., ЕГН4702110972, 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 2.8 – предлага на Кмета на Района да издаде заповед за 

настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Варненчик", бл., вх. , ет. , ап.  на Ц. Т. Т., ЕГН., А. В. Ч., ЕГН. – син и Й. В. Ч., ЕГН. – 

син. 

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

предложението се приема. 

9. Заявление №АУ059166ВЛ/21.06.2022 г. от Г. М. М., ЕГН. – наемател на 

общинско жилище в бл., вх. . ет. , ап.  с искане за преиздаване на настанителната 

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

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

лицето декларира, че има две деца. 

В последната настанителна заповед Г. М. е вписана с едно дете, за срок до 

12.06.2022 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. 

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 2.9 – 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., вх. , ет. , ап.  на Г. М. М., ЕГН. и членовете на семейството й: 

М. Г. М., ЕГН. – син и М. Г. М., ЕГН. – дъщеря.  

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

предложението се приема. 

10. Заявление №АУ059848ВЛ/22.06.2022 г. от М. М. Д., ЕГН. и Г. Г. Д., ЕГН. – 

наематели на общинско жилище в бл., вх. , ет. , ап. , с искане за преиздаване на 

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

дъщеря. Към заявлението е приложена декларация от М. Д. и Г. Д. за семейно 

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

че са семейство и имат едно дете – Г. Д.. 

В деловодството на районната администрация от А. Г. 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. №АУ059848ВЛ-001ВЛ/22.06.2022 г., в която лицето декларира, че има 

едно дете. 

В деловодството на районната администрация от Ж. Г. 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. №АУ059848ВЛ-002ВЛ/22.06.2022 г., в която същият не декларира 

членове на семейството си. 

В последната настанителна заповед М. Д. е вписана със съпруг, малолетния 

син Г. Д. и пълнолетните Д. Д. – син, Ж. Д. – син и А. Д. – дъщеря. Заповедта е със 

срок до 24.07.2022 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. 

В деловодството на районната администрация от Д. Г. 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.  

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 2.10 – 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., вх. , ет. , ап.  на М. М. Д., ЕГН. и членовете на семейството й: Г. Г. 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Д., ЕГН. – съпруг, Г. Г. Д., ЕГН. – син, Ж. Г. Д., ЕГН. – син и членовете на 

семейството на дъщеря й А. Г. Д., ЕГН. – майка и В. И. С., ЕГН..  

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

предложението се приема. 

11. Уведомление №АУ060218ВЛ/23.06.2022 г. от Т. В. Б., ЕГН. – наемател на 

общинско жилище в бл., вх. , ет. , ап.  за починал член на семейството му и с искане 

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

вписване на дъщеря му В. Б. в настанителната заповед. Към заявлението е 

приложена декларация от Т. Б. 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 В. Т. Б., 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. №АУ060218ВЛ-001ВЛ/23.06.2022 г., с която лицето не декларира 

членове на семейството си.  

В последната настанителна заповед Т . Б. е вписан със съпругата си и дъщеря 

им В. Б., за срок до 31.10.2022 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 „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, чл. 21, ал. 5 и чл. 11, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, 

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.11 – 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., вх. , ет. , ап.  на Т. В. Б., ЕГН. и В. Т. Б., ЕГН. – дъщеря, 

считано от 01.11.2022 г.  

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

предложението се приема. 

 

По трета точка от дневния ред Елка Игнатова докладва преписки, изпратени 

от Община Варна с искане за изразяване на становище от Комисията по чл. 6, ал. 1 

от НУРУЖНГНПОЖ при Района, дали наемателите отговарят на условията за 

закупуване на ползваните от тях общински жилища.  

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

наемателите, след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за 

случаите, комисията взе следните решения: 

1. Писмо, вх. №АУ033649ВН-002ВЛ/18.05.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ033649ВН/07.04.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл., ет. , ап. , от А. С. Т., 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.  

А. С. Т. е титуляр по настанителна заповед за общинско жилище в ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл., ет. , ап. , от 10.06.2020 г., като същата е наемател на жилището от 

2013 г. В последната настанителна заповед №58/10.06.2020 г. А. Т. е вписана със 

син.  

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

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ059774ВЛ/22.06.2022 г. е видно, че А. Т. няма 

задължения към общинския бюджет.  
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С оглед на изложеното, след като разгледа преписката и прецени фактите и 

обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 

4, ал. 1 и чл.  35, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.1 – наемателят А. С. Т., ЕГН. и членовете на семейството й 

отговaрят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 

бл., ет. , ап. . 

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

предложението се приема. 

2. Писмо, вх. №АУ039757ВН-002ВЛ/25.05.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ039757ВН/27.04.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. , ап. , от П. Д. Д., ЕГН., до Кмета на 

Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверение за семейно 

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

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

П. Д. Д. заедно със съпруга си А. И. Д. са вписани като сънаематели в 

настанителна заповед №22/26.01.2021 г. с титуляр Д. А. Д.. 

Д. А. Д. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. 

, ап.  от 2012 г., като до 2021 г. е бил сам по настанителна заповед.  

От служебни бележки, изх. №№АУ059784ВЛ/22.06.2022 г., 

АУ059790ВЛ/22.06.2022 г. и АУ059791ВЛ/22.06.2022 г.е видно, че П. Д., А. Д. и Д. Д. 

нямат задължения към общинския бюджет.  

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

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

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

членовете на неговото семейство. 

От приложените документи се установява, че заявителката отговаря на 

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

Наемателката П. Д. и съпруга й А. Д. не отговарят на изискването, определено 

в чл. 35, ал. 1, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ, а именно да са наематели на общинско 

жилище на основание настанителна заповед, не по-малко от 5 години.  

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, т. 3 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 3.2 – наемателят П. Д. Д., ЕГН. и съпруга й А. И. Д., ЕГН., не 

отговарят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 

бл., вх. , ет. , ап. . 

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

предложението се приема. 

3. Писмо, вх. №АУ040928ВН-002ВЛ/25.05.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ040928ВН/29.04.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр.  

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. , ап. , от Ц. Р. Т., ЕГН., до Кмета на 

Община Варна. 

Към преписката служебно са приобщени удостоверение за семейно 

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

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

Ц. Р. Т. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. , 

ап.  от 2006 г. В последната настанителна заповед №73/18.06.2020 г. Ц. Р. Т. е 

вписан със съпругата си З. С. Т.. Срокът на заповедта е до пренастаняване в друго 

общинско жилище, съобразно нормите и наличния жилищен фонд, но не повече от 3 

/три/ години. 

От служебна бележка, изх. №АУ059798ВЛ/22.06.2022 г., е видно, че Ц. Т. 

няма задължения към общинския бюджет.  
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Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 2 от Наредбата, наемател на 

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

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

членовете на неговото семейство. 

От приложените документи се установява, че заявителят отговаря на 

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

Наемателят не отговаря на изискването, определено в чл. 35, ал. 1, т. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ. Жилищната площ на жилището е в размер на 46,37 кв. м., като 

същата не съответства на нормите за настаняване по чл. 10, ал. 1, т. 2 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, където за двучленно семейство са установени до 40 

кв. м. жилищна площ. 

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, т. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 3.3 – наемателят Ц. Р. Т., ЕГН. и членовете на семейството му не 

отговарят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 

бл., вх. , ет. , ап. . 

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

предложението се приема. 

4. Писмо, вх. №АУ043055ВН-002ВЛ/20.06.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ043055ВН/09.05.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. , ап. , от А. К. А., 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.  

А. К. А. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. , 

ап. , от 25.04.2017 г. В последната настанителна заповед №28/21.04.2020 г. А. А. е 

вписана със съпруг и две деца. 

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

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ059822ВЛ/22.06.2022 г. е видно, че А. К. 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 3.4 – наемателят А. К. А., ЕГН. и членовете на семейството й 

отговaрят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 

бл., вх. , ет. , ап. . 

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

предложението се приема. 

5. Писмо, вх. №АУ045813ВН-002ВЛ/20.06.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ045813ВН/16.05.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. , ап. , от В. Ц. П., 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.  

В. Ц. П. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. 

, ап. , от 25.04.2017 г. В последната настанителна заповед №26/21.04.2020 г. В. П. е 
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вписана с тримата си сина, единия от които пълнолетен. Към настоящия момент 

двама от синовете й са пълнолетни. 

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

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ059830ВЛ/22.06.2022 г. е видно, че В. П. 

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 3.5 – наемателят В. Ц. П., ЕГН. и членовете на домакинството й 

отговaрят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 

бл., вх. , ет. , ап. . 

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

предложението се приема. 

6. Писмо, вх. №АУ045854ВН-002ВЛ/22.06.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ045854ВН/16.05.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. , ап. , от Ю. П. Б.-Г., 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.  

Ю. П. Б.-Г. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , 

ет. , ап. , от 25.04.2017 г. В последната настанителна заповед №30/28.04.2020 г. Ю. 

Б.-Г. е вписана със съпруг и три деца. 

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

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ060400ВЛ/23.06.2022 г. е видно, че Ю. Б.-Г. 

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 3.6 – наемателят Ю. П. Б.-Г., ЕГН. и членовете на семейството й 

отговaрят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 

бл., вх. , ет. , ап. . 

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

предложението се приема. 

7. Писмо, вх. №АУ046337ВН-002ВЛ/24.06.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ046337ВН/17.05.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. , ап. , от Г. Й. Я., 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. Й. Я. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. , 

ап. , от 1986 г. В последната настанителна заповед №76/22.06.2020 г. Г. Я. е 

вписана със съпруга си и пълнолетните им син и внучка.  

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

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ062912ВЛ/30.06.2022 г. е видно, че Г. Я. няма 

задължения към общинския бюджет.  



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

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

обстоятелства, относими към случая, на основание чл. 6, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 

4, ал. 1 и чл.  35, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 3.7 – наемателят Г. Й. Я., ЕГН. и членовете на домакинството й 

отговaрят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 

бл., вх. , ет. , ап. . 

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

предложението се приема. 

8. Писмо, вх. №АУ055017ВН-002ВЛ/24.06.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ055017ВН/09.06.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. , ап. , от Р. П. Ч., 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.  

Р. П. Ч. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. , 

ап. , от 1985 г. В последната настанителна заповед №37/21.05.2020 г. Р. Ч. е 

вписана с пълнолетна дъщеря.  

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

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ061338ВЛ/27.06.2022 г. е видно, че Р. Ч. 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 3.8 – наемателят Р. П. Ч., ЕГН. и членовете на домакинството й 

отговaрят на условията за закупуване на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", 

бл., вх. , ет. , ап. . 

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

предложението се приема. 

9. Писмо, вх. №АУ055977ВН-002ВЛ/24.06.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ055977ВН/13.06.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. , ап. , от Я. Н. Я., 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 отговаря на 

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

Я. Н. Я. е наемател на общинско жилище в ж.к. „Вл. Варненчик", бл., вх. , ет. 

, ап. , от 2011 г. В последната настанителна заповед №19/25.01.2021 г. Я. Я. е 

вписана сама.  

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

Наредбата. 

От служебна бележка, изх. №АУ061337ВЛ/27.06.2022 г. е видно, че Я. Я. 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 3.9 – наемателят Я. Н. Я., ЕГН. отговaря на условията за 

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

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

предложението се приема. 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

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

 

 

 

 

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

Председател на комисията 

 

Елка Игнатова, ……/П/ не се чете 

Член на комисията 

 

Николай Георгиев, ……/П/ не се чете  

Член на комисията 

 

Даниел Николов, ……/П/ не се чете 

Член на комисията 

 

Гергана Иванова, ……/П/ не се чете 

Член на комисията 
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