
   

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

  
 

  ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ 

 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№03/14.09.2022 г. 

 

 

Днес, 14.09.2022 г., в 9.30 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. Николай Георгиев, общински съветник мандат 2019 – 2023 г.;  

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

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

 

От заседанието отсъства Елка Игнатова, директор на дирекция БСИД, поради 

отпуск. 

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 Бистра Спасова-Йорданова докладва 

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

1. Декларация вх. №ОСИСД22003077ВЛ/29.06.2022 г. за семейно положение 

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

приложен договор за даване под наем на жилище. 

А. Г. е картотекирана с едно дете трета група по заявление с 

№ОСИСД19005660ВЛ/21.10.2019 г. С настоящата декларация лицето декларира, че 

има едно дете. 

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

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 1.1 – приобщава настоящата декларация към картотечната 

преписка на А. А. Г., ЕГН*, като я оставя картотекирана в картотеката на граждани с 

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

нужда на лицата се променя, а именно от трета група на втора група.  
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 Резултати от гласуването: За – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

2. Заявление, рег. №ОСИСД22003299ВЛ/11.07.2022 г. от З. С. Г., 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 З. Г., в която лицето не декларира членове на семейството 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 1.2 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди З. С. Г., ЕГН* и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

3. Заявление, рег. №ОСИСД22003318ВЛ/12.07.2022 г. от Д. К. 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 Д. В., в която лицето не декларира членове на семейството 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 1.3 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Д. К. В., ЕГН * и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

4. Заявление, рег. №ОСИСД22003389ВЛ/15.07.2022 г. от В. П. 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 В. П., в която лицето декларира, че има едно дете. 

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

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 1.4 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди В. П. П., ЕГН* и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

5. Заявление, рег. №ОСИСД22003569ВЛ/27.07.2022 г. от М. З. И., 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. И., в която лицето не декларира членове на семейството 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 1.5 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди М. З. И., ЕГН* и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

6. Декларация, рег. №ОСИСД22003611ВЛ/01.08.2022 г., за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Й. П. И., ЕГН* и М. А. М., 

ЕГН*. Лицата декларират, че са семейство и имат едно дете.  

Й. И. е картотекиран трета група сам по заявление №СЖН-301-56/26.04.2011 

г. Последно заявлението е актуализирано 2018 г. с декларация за семейно 

положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която Й. И. и М. М. 

декларират, че живеят на семейни начала.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 1.6 – предлага на Кмета на Района да извади от картотеката на 

Район „Вл. Варненчик“ Й. П. И., ЕГН* и М. А. М., ЕГН* и членовете на семейството 

им, поради наличие на настоящи адреси в с. Житница, общ. Провадия и в гр. 

Суворово, както и постоянен адрес в с. Житница.   

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

предложението се приема. 

7. Заявление, рег. №ОСИСД22003646ВЛ/03.08.2022 г. от Е. З. З., 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 Е. З., в която лицето декларира, че има две деца. 

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

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 Е. З. З., ЕГН* и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

8. Заявление, рег. №ОСИСД22003829ВЛ/12.08.2022 г. от Я. Н. 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 Я. С., в която лицето не декларира членове на семейството 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 1.8 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Я. Н. С., ЕГН* и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

9. Заявление, рег. №ОСИСД22003845ВЛ/16.08.2022 г. от В. М. К.-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 В. К.-В., в която лицето не декларира членове на семейството 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 В. М. К.-В., ЕГН* и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ 

група. 

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

предложението се приема. 

10. Заявление, рег. №ОСИСД22003846ВЛ/16.08.2022 г. от А. М. 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 А. В., в която лицето не декларира членове на семейството 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 1.10 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

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

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

предложението се приема. 
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11. Заявление, рег. №ОСИСД22003932ВЛ/22.08.2022 г. от П. Б. 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 декларира, че има едно дете. 

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

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 1.11 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди П. Б. П., ЕГН* и членовете на семейството й, и определя степента на 

жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

12. Декларация вх. №ОСИСД22003958Л/23.08.2022 г. за семейно положение 

и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна от Р. К. А., ЕГН* и Т. Е. А., ЕГН*. Към 

декларацията е приложен договор за наем на жилище. 

Р. А. и членовете на семейството й са картотекирани трета група по заявление 

с №ОСИСД20001232ВЛ/10.03.2020 г. С настоящата декларация лицата декларират, 

че имат едно дете. 

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

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 Р. К. А., ЕГН* и Т. Е. А., ЕГН*, като ги оставя картотекирани в 

картотеката на граждани с установени жилищни нужди с членовете на семейството 

им. Степента на жилищната нужда на лицата се променя, а именно от трета група на 

втора група.  

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

предложението се приема. 

13. Заявление, рег. №ОСИСД22004073ВЛ/31.08.2022 г. от Ц. Д. 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 Ц. Л., в която лицето не декларира членове на семейството 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 1.13 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Ц. Д. Л., ЕГН* и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

14. Заявление, рег. №ОСИСД22004075ВЛ/31.08.2022 г. от Е. И. Т., ЕГН* и С. 

М. 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 Е. Т. и С. Т., в която лицата декларират, че са семейство и имат 

две деца.  

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

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 1.14 – отказва картотекиране в „картотеката на граждани с 

установени жилищни нужди” на Е. И. Т., ЕГН*, С. М. Т., ЕГН. и членовете на 

семейството им. 

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

предложението се приема. 

15. Заявление, рег. №ОСИСД22004105ВЛ/02.09.2022 г. от Д. Д. 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 Д. Г., в която лицето не декларира членове на семейството 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 1.15 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

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

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

предложението се приема. 

16. Заявление, рег. №ОСИСД22004159ВЛ/08.09.2022 г. от Н. С. Р., 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. Р., в която лицето не декларира членове на семейството 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 1.16 - включва в картотека на граждани с установени жилищни 

нужди Н. С. Р., ЕГН* и определя степента на жилищната нужда – III /трета/ група. 

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

предложението се приема. 

 

По втора точка от дневния ред бяха докладвани от Бистра Спасова-

Йорданова заявления и декларации от текущи наематели на общински жилища за 

преиздаване на настанителна заповед. С оглед на представените със заявленията и 

приобщените служебно документи, съобразявайки се с изискванията на 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и проведени дебати, комисията взе следните 

решения: 

1. Заявление, рег. №АУ017095ВЛ/18.02.2022 г., от И. П. И., ЕГН* и Д. А. Й., 

ЕГН* – наематели на общинско жилище в бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, във връзка с 

решение  №2.25/01/18.04.2022 г. на жилищната комисия. 

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

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 2.1 – 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 И. П. И., ЕГН* и К. А. Л., ЕГН* – майка.  

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

предложението се приема. 

2. Заявление, рег. №АУ040062ВЛ/28.04.2022 г., от Д. В. 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 членовете на 

семейството й, пълнолетния й син и баща й в настанителната заповед. Към 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която декларира съпруга си – Н. Б. и сина си М. 

Б..  

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

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 2.2 – 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. В. Б., ЕГН*, членовете на семейството 

й: Н. Л. Б., ЕГН* – съпруг, М. Н. Б., ЕГН* – син, В. Н. Б., ЕГН* – син и В. Г. А., ЕГН* - 

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

предложението се приема. 

3. Заявление, рег. №ОСИСД22002909ВЛ/22.06.2022 г., от Д. Р. Д., ЕГН* – 

наемател на общинско жилище в бл. *, вх. *, ет. *, ап. * с искане за издаване на 

нова настанителна заповед и вписване на брат му И. Б. В. в настанителната заповед.  

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

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ 2.3 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№85/19.10.2021 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№85/19.10.2021 г. за наем с Д. Р. Д., 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 

заповед за настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, 

ж.к. „Вл. Варненчик", бл. *, вх. *, ет. *, ап. * на Д. Р. Д., ЕГН*, членовете на 

семейството му: Д. Й. Д., ЕГН* – съпруга, С. Д. Д., ЕГН* – дъщеря и И. Б. В., ЕГН* – 

брат.   

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

предложението се приема. 

4. Заявление, рег. №АУ069158ВЛ/15.07.2022 г., от И. З. Д., ЕГН* и Р. И. Д., 

ЕГН* – наематели 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 И. Д. и Р. Д. за семейно положение и по чл. 

4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицата декларират, че са семейство и 

имат две деца. 

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

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 2.4 – 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 И. З. Д., ЕГН* и членовете на семейството 

му: Р. И. Д., ЕГН* – съпруга, Т. И. Д., ЕГН* – дъщеря и Е. И. Д., ЕГН* – дъщеря. 

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

предложението се приема. 

5. Заявление, рег. №АУ070639ВЛ/20.07.2022 г., от Х. Е. К.-Л., ЕГН*и К. А. Л., 

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 К. Л. в настанителната заповед. Към заявлението е приложена декларация от Х. 

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

която лицата декларират, че са семейство. Приложено е и удостоверение за сключен 

граждански брак. 

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

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ 2.5 – на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

№61/26.05.2021 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№61/26.05.2021 г. за наем с Х. Е. К., 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 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, ж.к. „Вл. 

Варненчик", бл. *, вх. *, ет. *, ап. * на Х. Е. К.-Л., ЕГН* и членовете на семейството 

й: К. А. Л., ЕГН* – съпруг. 

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

предложението се приема. 
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6. Заявление, рег. №АУ071149ВЛ/21.07.2022 г., от К. Щ. В., ЕГН* и Д. Й. В., 

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 сина им Д. К. В. в настанителната заповед. Към заявлението е приложена 

декларация от К. В. и Д. В. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на 

ОбС – Варна, с която лицата не декларират 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 2.6 – 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 К. Щ. В., ЕГН* и членовете на семейството 

му: Д. Й. В., ЕГН* – съпруга и Д. К. В., ЕГН* – син. 

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

предложението се приема. 

7. Заявление, рег. №АУ049041ВЛ/25.05.2022 г., от С. Г. 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 сина й П. П., 

дъщеря й Г. К. и членовете на семейството й в настанителната заповед. Към 

заявлението е приложена декларация от С. Т. за семейно по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна, с която лицето декларира, че има едно дете. 

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

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 С. Г. Т., ЕГН* и членовете на 

семейството й: Е. И. П., ЕГН* – дъщеря, П. И. П., ЕГН* – син и членовете на 

семейството на дъщеря й Г. И. К., ЕГН*, К. К., ЕГН* – съпруг и М. К. К., ЕГН* – син.  

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

предложението се приема. 

8. Уведомление, рег. №АУ062400ВЛ/29.06.2022 г., от П. К. П., 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 й К. И. 

П. и членовете на семейството му в настанителната заповед. Към заявлението е 

приложена декларация от П. П. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

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

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

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното  

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

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

№23/24.03.2022 г. и да прекрати сключения въз основа на нея договор 

№23/24.03.2022 г. за наем с П. К. П., 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 

заповед за настаняване със срок 3 /три/ години за общинско жилище в гр. Варна, 

ж.к. „Вл. Варненчик", бл. *, вх. *, ет. *, ап. * на П. К. П., ЕГН*, К. И. П., ЕГН* – син 

и членовете на семейството му: В. К. И., ЕГН* – дъщеря. 

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

предложението се приема. 

9. Заявление, рег. №АУ066095ВЛ/08.07.2022 г., от П. Р. В., ЕГН* и Т. Р. В., 

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 Н. Р. – дъщеря и С. М. – майка в настанителната заповед. Към заявлението е 
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приложена декларация от П. В. и Т. В. за семейно положение и по чл. 4 от 

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицата декларират, че имат три деца. 

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

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 2.9 – 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 П. Р. В., ЕГН*, членовете на семейството 

му: Т. Р. В., ЕГН* – съпруга, Д. П. Р., ЕГН* – син, П. Х. Х., ЕГН* – син, Т. П. В., ЕГН* 

– син, Н. П. Р., ЕГН* – дъщеря и С. Б. М., ЕГН* – майка. 

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

предложението се приема. 

10. Заявление, рег. №АУ066936ВЛ/11.07.2022 г., от З. С. А., 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 синовете й С. 

А., С. А. и внучката й З. Г. в настанителната заповед. Към заявлението е приложена 

декларация от З. А. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

Варна, с която лицето 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 2.10 – 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 З. С. А., ЕГН*, С. Г. А., ЕГН* – син, С. Г. А., 

ЕГН* – син и З. С. Г., ЕГН* – внучка. 

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

предложението се приема. 

11. Заявление, рег. №АУ069005ВЛ/15.07.2022 г., от И. П. С., 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 внука й А. П., 

внучката й В. П. и членовете на семейството й в настанителната заповед. Към 

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

НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето 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 2.11 – 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 И. П. С., ЕГН*, А. П. П., ЕГН* – внук и 

членовете на семейството на внучката й В. П. П., ЕГН* – майка, С. Д. Л., ЕГН* – син. 

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

предложението се приема. 

12. Молба, рег. №АУ020619ВЛ-008ВЛ/02.08.2022 г., от Ж. С. Б., ЕГН* – 

наемател на общинско жилище в бл. *, вх. *, ет. *, ап. * с искане за вписване на 

внука му К. Я. в настанителната заповед и във връзка с решение 

№2.2/02/01.07.2022 г. на жилищната комисия. Към молбата са приложени копие от 

удостоверение за раждане и декларации от К. С. – дъщеря на Ж. Б. за семейно 

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

че има едно дете – К. К. Я.. 

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

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното  
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РЕШЕНИЕ 2.12.1 – Отменя решение №2.2/02/01.07.2022 г. на жилищната 

комисия. 

РЕШЕНИЕ 2.12.2 – 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, 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 семейството на дъщеря му К. Ж. С., 

ЕГН* – майка и К. К. Я., ЕГН* - син.  

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

предложението се приема. 

13. Заявление, рег. №АУ044298ВЛ/11.05.2022 г., от Е. Й. Я., 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 пълнолетните 

й дъщери и членовете на семействата им в настанителната заповед. Към заявлението 

е приложена декларация от Е. Я. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

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

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

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.13.1. – Не удовлетворява искането на Е. Я., дъщеря й А. Е. Н. и 

членовете на семейството й да бъдат вписани в настанителната заповед. 

РЕШЕНИЕ 2.13.2. – 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 Е. Й. Я., ЕГН*, 

К. Е. Я., ЕГН* – дъщеря и членовете на семейството й: В. Д. И., ЕГН* – дъщеря и И. 

Д. И., ЕГН* – син. 

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

предложението се приема. 

14. Заявление, рег. №АУ046666ВЛ/18.05.2022 г., от Ю. Д. Р., 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 дъщеря й Л. 

Р. и членовете на семейството й в настанителната заповед. Към заявлението е 

приложена декларация от Ю. Р. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

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

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

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. *, вх. *, ет. *, ап. * на Ю. Д. Р., ЕГН*, Л. П. Р., ЕГН* – дъщеря и 

членовете на семейството й: Д. Л. П., ЕГН* – дъщеря, Ю. Л. П., ЕГН* – дъщеря, А. П. 

Р., ЕГН* – дъщеря и С. Л. П. Р., ЕГН* – дъщеря.  

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

предложението се приема. 

15. Заявление №АУ050908ВЛ/30.05.2022 г. от З. К. 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 братята й И. 

К. и Б. С. в настанителната заповед. Към заявлението е приложена декларация от З. 

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

лицето не декларира членове на семейството си. 

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

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.15.1. – Не удовлетворява искането на З. К., брат й Б. П. С. да 

бъде вписан в настанителната заповед. 



   

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 2.15.2. – 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 З. К. К., ЕГН* и 

И. К. К., ЕГН* – брат. 

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

предложението се приема. 

16. Заявление №АУ057739ВЛ/16.06.2022 г. от М. А. Л., ЕГН* и Л. Д. Л., ЕГН* 

– наематели 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 М. Л. и Л. Л. за семейно положение и по чл. 

4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицата декларират, че са семейство и 

имат едно дете – А. Л..  

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

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

Варненчик", бл. *, вх. *, ет. *, ап. * на М. А. Л., ЕГН* и членовете на семейството й: 

Л. Д. Л., ЕГН* – съпруг и А. Л. Л., ЕГН* – син. 

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

предложението се приема. 

17. Заявление, вх. №АУ077806ВЛ/08.08.2022 г. от И. Н. М., ЕГН* – наемател 

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

настанителната заповед, договора за отдаване под наем и вписване на Р. М. – син в 

настанителната заповед. Към заявлението е приложена декларация от И. М. за 

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

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

комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.17 – 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. *, ет. *, ап. * на И. Н. М., ЕГН* и Р. В. М., ЕГН* – син.  

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

предложението се приема. 

18. Заявление №АУ080324ВЛ/16.08.2022 г. от З. И. Щ., 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 дъщеря й М. 

И. в настанителната заповед. Към заявлението е приложена декларация от З. Щ. за 

семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето 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 2.18 – 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 З. И. Щ., ЕГН* и М. З. И., ЕГН* – дъщеря. 

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

предложението се приема. 

19. Заявление №АУ081584ВЛ/18.08.2022 г. от Е. А. 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 
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приложена декларация от Е. М. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна, с която лицето декларира, че има едно дете – А. И..  

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

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 2.19 – 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 Е. А. М., ЕГН* и членовете на семейството й: 

А. С. И., ЕГН* – син. 

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

предложението се приема. 

20. Заявление №АУ082851ВЛ/22.08.2022 г. от И. П. Д., ЕГН* и А. Ц. 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 дъщеря им 

М. В. в настанителната заповед. Към заявлението е приложена декларация от И. Д. и 

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

лицата декларират, че са семейство и имат едно дете – А. Д.. 

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

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.20.1. – Не удовлетворява искането на И. П. Д. и А. Ц. Д., дъщеря 

им М. В. В. да бъде вписана в настанителната заповед. 

РЕШЕНИЕ 2.20.2. – 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. *, вх. *, ет. *, ап. * на И. П. Д., ЕГН* и членовете 

на семейството й: А. Ц. Д., ЕГН* – съпруг и А. А. Д., ЕГН* – дъщеря. 

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

предложението се приема. 

21. Заявление №ОСИСД22003952ВЛ/23.08.2022 г. от С. Т. Т., ЕГН* – 

наемател на общинско жилище в бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, с искане да бъде 

прекратена настанителната заповед, тъй като живее в чужбина. 

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

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

обстоятелствата, относими към случая, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ 2.21.1 – На основание чл. 6, ал. 2, т. 5 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – 

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

чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 5 и т. 8 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна и чл. 9, ал. 1, б. „а“ и 

б. “й“, Раздел V от договор №133/29.08.2019 г. за отдаване под наем, предлага на 

кмета на Района да бъде прекратено наемното правоотношение със С. Т. Т., ЕГН*, 

възникнало с настанителна заповед №133/29.08.2019 г. и договор №133/29.08.2019 

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

Варненчик", бл. *, вх. *, ет. *, ап. *. 

РЕШЕНИЕ 2.21.2 – На основание чл. 35 от АПК, с оглед изясняване на 

случая от фактическа и правна страна, да се изиска съгласието на А. Т. Т. да бъде 

вписан като титуляр по настанителна заповед, ведно с членовете на семейството му 

за общинско жилище на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. *, вх. *, ет. *, 

ап. *. 

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

предложението се приема. 

22. Заявление №АУ086958ВЛ/01.09.2022 г. от С. Р. И., 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 С. И. за семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ 

на ОбС – Варна, с която лицето декларира, че има седем деца – Д. Р., В. Р., С. Р., А. 

Р., М. Р., Р. Р. и В. Р.  

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



   

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

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 2.22 – 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. *, вх. *, ет. *, ап. * на С. Р. И., ЕГН* и членовете на семейството й: 

Д. С. Р., ЕГН* – син, В. С. Р., ЕГН* – син, С. С. Р., ЕГН* – син, А. С. Р., ЕГН* – син, М. 

С. Р., ЕГН* – дъщеря, Р. С. Р., ЕГН* – син и В. С. Р., ЕГН* – син. 

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

предложението се приема. 

23. Заявление №АУ087486ВЛ/02.09.2022 г. от Д. Й. Г., 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 внука й Д. Г. 

в настанителната заповед. Към заявлението е приложена декларация от Д. Г. за 

семейно положение и по чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ на ОбС – Варна, с която лицето 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 2.23 – 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. *, вх. *, ет. *, ап. * на Д. Й. Г., ЕГН* и Д. Д. Г., ЕГН* – внук. 

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

предложението се приема. 

 

По трета точка от дневния ред Бистра Спасова-Йорданова докладва 

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

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

на условията за закупуване на ползваните от тях общински жилища.  

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

наемателите, след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за 

случаите, комисията взе следните решения: 

1. Писмо, вх. №АУ061573ВН-002ВЛ/01.07.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ061573ВН/27.06.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, от Д. А. Д., ЕГН*, чрез 

пълномощник П. Д. Д., ЕГН*, до Кмета на Община Варна. 

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

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 3.1 – наемателят Д. А. Д., ЕГН* и членовете на домакинството му 

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

бл. *, вх. *, ет. *, ап. *. 

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

предложението се приема. 

2. Писмо, вх. №АУ069811ВН-002ВЛ/05.08.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ069811ВН/18.07.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, от Х. Е. К., ЕГН*, до Кмета на 

Община Варна. 

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

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 



   

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 3.2 – наемателят Х. Е. К.-Л., ЕГН* и членовете на семейството й 

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

бл. 32, вх. *, ет. *, ап. *. 

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

предложението се приема. 

3. Писмо, вх. №ОСИСД22003404ВН-002ВЛ/10.08.2022 г., от директор на 

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

№ОСИСД22003404ВН/18.07.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: 

гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, от М. Ж. С., ЕГН*, до Кмета 

на Община Варна. 

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

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 3.3 – наемателят М. Ж. С., ЕГН* отговaря на условията за 

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

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

предложението се приема. 

4. Писмо, вх. №АУ062676ВН-002ВЛ/16.08.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ062676ВН/29.06.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, от И. В. Л., ЕГН*, до Кмета на 

Община Варна. 

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

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 3.4 – наемателят И. В. Л., ЕГН*, не отговаря на условията за 

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

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

предложението се приема. 

5. Писмо, вх. №АУ065162ВН-002ВЛ/16.08.2022 г., от директор на дирекция 

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

№АУ065162ВН/06.07.2022 г., за закупуване на общинско жилище на адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, от М. А. А., ЕГН*, до Кмета на 

Община Варна. 

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

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 М. А. А., 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 – 4, Против – 0, Въздържал се – 0, 

предложението се приема. 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на комисията бе закрито 10.40ч. 

 

 

Бистра Спасова-Йорданова, …………………… 

Председател на комисията 

 

Николай Георгиев, ………………………. 

Член на комисията 

 

Даниел Николов, ………………………. 

Член на комисията 

 



   

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Гергана Иванова, ……………………….  

Член на комисията 

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

www.vladislavovo.bg 

http://www.vladislavovo.bg/

