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П Р О Т О К О Л 

 

на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране  

на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката  

в жилища и ателиета, които се нуждаят от текущ ремонт  

и се намират в крайни квартали на населените места,  

по чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г. 

 
 

Във връзка с обявена процедура за настаняване в жилища и ателиета от 

жилищния фонд на Министерството на отбраната,  по реда на чл. 16, ал. 5 от  

Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния 

фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми 

на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на 

свободно договаряне /Наредба № Н-22/2010 г./, за периода от 27 март до 21 април 

2017 г., комисия, назначена със заповед № 258/22.03.2017 г. на изпълнителния 

директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, 

работи по задача: разглеждане на постъпилите заявления от нуждаещите се 

военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 

за настаняване по реда на картотеката в свободни жилища и ателиета, които се 

нуждаят от текущ ремонт и се намират в крайните квартали на съответното 

населено място, по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н-22/2010 г. Процедурата е 

обявена съгласно положителна резолюция на изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ по докладна 

записка изх. № 1186/25.01.2017 г. 

При работата си комисията се ръководи от Наредба № Н-22/2010 г. за 

ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на 

отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и 

цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне 

/Наредба № Н-22/2010 г./ и обявения с МЗ № ОХ-953/13.12.2016 г. списък на 

картотекираните лица от Министерството на отбраната, Българската армия и 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната към 30.09.2016 г.  

 Комисията разгледа постъпилите заявления от желаещите за настаняване 

под наем в жилище или ателие лица. Същите са подадени в изискуемия 

едномесечен срок от датата на публикуване на обявата /28.02.2017 г./ на 

страницата на Министерството на отбраната и тази на Изпълнителна агенция 

„Военни клубове и военно-почивно дело“ в интернет. Изключение от последното 

прави заявлението на м-н Е. К. А., кандидатстваща за настаняване в жилища в гр. 

Варна. Същото е заведено в деловодството на Агенцията с вх. № 2795 от 

09.03.2017 г. – извън крайния срок за подаване на заявления. Към заявлението е 

приложен пощенски плик, от който е видно датата на пощенско клеймо на 

подаване – 07.03.2017 г., което е причина комисията да не разгледа заявлението на 

лицето. 

 Подадените заявления за съответното населено място са, както следва: 

1.  гр. София - 122 броя заявления за 18 жилищни имота от обявените общо 21  

2.  гр. Костинброд - 6 броя заявления за обявения 1 жилищен имот  
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3. гр. Шумен - 1 брой заявление за обявените общо 2 жилищни имота  

4. гр. Варна - 59 броя заявления за обявените общо 21 жилищни имота 

5. гр. Бургас - 10 броя заявления за обявените общо 5 жилищни имота 

6. гр. Ямбол - 2 броя заявления за 4 жилищни имота от обявените общо 11 

7. гр. Стара Загора - 3 броя заявления за обявените общо 5 жилищни имота 

8. гр. Хасково - 1 брой заявление за обявените общо 3 жилищни имота  

9. гр. Смолян - 1 брой заявление за обявения 1 жилищен имот 

10. гр. Пловдив - 23 броя заявления за 23 жилищни имота от обявените общо 25 

11. гр. Карлово - 5 броя заявления за 13 жилищни имота от обявените общо 20   

Не са постъпили заявления от желаещи за настаняване под наем за обявените 

жилища и ателиета в градовете Враца, Белене, Велико Търново, Стражица, 

Щръклево, Царево, Казанлък, Сливен и Пазарджик. 
При класирането, комисията спази нормативното изискване на чл. 16, ал. 5 

от Наредба № Н-22/2010 г., в частта, предвидена за случаите, когато за едно 

жилище се подаде повече от едно заявление. В тези случаи класирането на 

желаещите за настаняването се извършва при спазване на поредността по чл. 9, ал. 

2 за съответното населено място.  

При работата си комисията отчете и факта, че при настаняване в жилища от 

жилищния фонд на Министерството на отбраната се прилагат максимални 

нормативи за жилищно задоволяване, определени в разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от 

Наредба № Н-22/2010 г. По такъв начин лицата, подали заявления за жилищe над 

определения им норматив, са декласирани. Друго основание за декласиране е 

участието в процедурата на лица, картотекирани за населено място, различно от 

това за което кандидатстват за настаняване. 

Във връзка с гореизложеното, комисията 

РЕШИ: 

Обявява класиране на кандидат-наемателите, както следва: 

1. За гр. София – Приложение № 1 – 19 л.  

2.   За гр. Костинброд – Приложение № 2 – 1 л. 

3.   За гр. Шумен – Приложение № 3 – 1 л. 

4. За гр. Варна – Приложение № 4 – 14 л.  

5. За гр. Бургас – Приложение № 5 – 2 л. 

6. За гр. Ямбол – Приложение № 6 – 1 л.  

7. За гр. Стара Загора – Приложение № 7 – 1 л. 

8. За гр. Хасково – Приложение № 8 – 1 л. 

9. За гр. Смолян – Приложение № 9 – 1 л. 

10. За гр. Пловдив – Приложение № 10 – 5 л. 

11. За гр. Карлово – Приложение № 11 – 2 л. 

Приложенията от № 1 до № 11 са неразделна част от настоящият протокол. 

Същите са подписани от комисията и утвърдени от директора на дирекция 

„Управление на собствеността и жилищен фонд“. 

 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



3 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 Лицата, класирани на първо място за съответното жилище, следва, в 14-

дневен срок от обявяването на настоящия протокол, да се свържат с длъжностните 

лица от отдел „Жилищен фонд“, както следва:  

1. За жилищата в гр.София – В. Иванова на тел.: 02/9221503 и Ст. Илиева 

на тел.: 02/9221509;  

2. За жилищата в гр. Костинброд - Б. Иванова на тел.: 02/9221504;  

3. За жилищата в гр. Шумен – А. Шукри на тел.: 0879 942 686;  

4. За жилищата в гр. Варна – Н. Кадир на тел.: 0892 606 764;  

5. За жилищата в гр. Бургас – Л. Великова на тел.: 0892 606 838;  

6. За жилищата в гр. Ямбол – Т. Паунова на тел.: 0892 606737;  

7. За жилищата в градовете Пловдив, Стара Загора, Смолян и Карлово –  

Г. Костадинова на тел.: 0892 606 863;  

8. За жилищата в гр. Хасково – П. Христова на тел.: 0892 606 763.  

 

 

Следват приложения: 


