
П Р О Т О К О Л 
 

на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на 
Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 

и на Българската армия 
 

За периода 24 до 26 януари 2012 г., комисия назначена със заповед № Р-424 от 
20.12.2011 г. на министъра на отбраната, в състав се събра със задача: разглеждане на 
постъпили заявления за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на 
отбраната, които се намират в населени места – гр.Добрич, обл.Добрич; гр.Провадия, 
обл.Варна; гр.Долни Чифлик, обл.Варна; гр.Силистра, обл.Силистра и гр.Търговище, 
обл.Търговище, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, обявени за продажба, 
съгласно Решение № 313/23.11.2012 г. на министъра на отбраната.  

При работата си комисията се ръководи от Наредбата за продажба на жилища, 
ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в 
населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, приета с 
Постановление на Министерския съвет № 193 от 08 септември 2010 г., изменена с 
Постановление на Министерския съвет № 291 от 20 октомври 2011 г.  

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

След преглед и подробен анализ на представените документи и в съответствие с 
изискванията на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на 
Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 
и на Българската армия, комисията  

 
Р Е Ш И: 

 
 Извършва следното класиране на кандидат-купувачите:  

I. За апартамент № 3 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Добротица”, бл.42, вх. Г, ет.1:  
Първа група: 
1. Иван Радев Иванов с прослужени 06 години, 07 месеца и 18 дни в МО.  

II. За апартамент № 8 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Добротица”, бл.42, вх. Д, ет.3:  
Декласирана: 
1. Росица Стоянова Николова – не отговаря на условията на чл.3, ал.1 от Наредбата,  

III. За апартамент № 9 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Добротица”, бл.42, вх. Д, 
ет.3:  

Първа група: 
1. Кулю Иванов Иванов с прослужени 20 години, 10 месеца и 18 дни в МО.  

IV. За апартамент № 5 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.1, ет.2:  
Първа група: 
1. Димитър Иванов Калев с прослужени 09 години, 05 месеца и 17 дни в МО.  

V. За апартамент № 1 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.2, ет.1:  
Първа група: 
1. Иван Мирчев Иванов с прослужени 19 години, 06 месеца и 28 дни в МО.  

VI. За апартамент № 6 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.2, ет.2:  
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Декласиран: 
1. Георги Янков Сотиров с прослужени 13 години и 03 месеца в МО - представеното 

удостоверение за декларирани данни по настоящ адрес е с дата 25.01.2012 г., т.е. извън срока 
за подаване на заявления – 09.01.2012 г.  

VII. За апартамент № 7 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.2, ет.2:  
Втора група: 
1. Петър Илиев Петров с прослужени 21 години и 03 месеца в МО.  

VIII. За апартамент № 2 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.3, ет.1:  
Първа група: 
1. Димитринка Василева Великова с прослужени 10 години, 06 месеца и 02 дни в 

МО.  

IX. За апартамент № 3 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.3, ет.1:  
Четвърта група: 
1. Драгни Митев Петров с прослужени 04 години, 07 месеца и 02 дни в МО.  

X. За апартамент № 4 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.3, ет.1:  
Втора група:  
1. Ивайло Атанасов Атанасов с прослужени 03 години, 04 месеца и 29 дни в МО.  
Декласирани: 
1. Дончо Стефанов Дончев - липсват данни (документи), удостоверяващи основанието 

за прекратяване на военната му служба в МО 
2. Георги Петров Стоянов с прослужени 10 години и 03 месеца – не са приложени 

удостоверения за декларирани данни за него и членовете на семейството му по постоянен и 
настоящ адрес.  

XI. За апартамент № 4 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.4, ет.1:  
Втора група:  
1. Ивайло Атанасов Атанасов с прослужени 03 години, 04 месеца и 27 дни в МО.  
Декласиран: 
1. Момчил Георгиев Минчев с прослужени 3 години, 4 месеца и 11 дни в МО – не е 

представено удостоверение за декларирани данни по настоящ адрес 

XII. За апартамент № 6 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.4, ет.2:  
Четвърта група: 
1. Виолета Георгиева Енчева с прослужени 05 години, 04 месеца и 15 дни в МО.  
Декласирани: 
1. Дончо Стефанов Дончев - липсват данни (документи), удостоверяващи основанието 

за прекратяване на военната му служба в МО 
2. Митко Станчев Митков с прослужени 20 години, 7 месеца и дни в МО – липсва 

основанието за освобождаването му от военна служба и не е представено удостоверение за 
декларирани данни за член от семейството  

XIII. За апартамент № 2 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.5, ет.1:  
Първа група:  
1. Йордан Недялков Иванов с прослужени 08 години, 06 месеца и 14 дни в МО.  

XIV. За апартамент № 1 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.6, ет.1:  
Втора група: 
1. Ивайло Атанасов Атанасов с прослужени 03 години, 04 месеца и 29 дни в МО.  
Декласиран: 
1. Момчил Георгиев Минчев с прослужени 3 години, 4 месеца и 11 дни в МО – не е 

представено удостоверение за декларирани данни по настоящ адрес.  

XV. За апартамент № 2 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.6, ет.1:  
Втора група: 
1. Ивайло Атанасов Атанасов с прослужени 03 години, 04 месеца и 29 дни в МО.  
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Декласиран: 
1. Момчил Георгиев Минчев с прослужени 3 години, 4 месеца и 11 дни в МО – не е 

представено удостоверение за декларирани данни по настоящ адрес.  

XVI. За апартамент № 5 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.6, ет.2:  
Декласиран: 
1. Момчил Георгиев Минчев с прослужени 3 години, 4 месеца и 11 дни в МО – не е 

представено удостоверение за декларирани данни по настоящ адрес.  

XVII. За апартамент № 8 в гр.Добрич, обл.Добрич ж.к.„Авиоград”, бл.6, ет.2:  
Първа група: 
1. Галин Георгиев Георгиев с прослужени 09 години в МО.  

XVIII. За апартамент № 14 в гр.Провадия, обл.Варна ул.„Г. Димитров” №69, бл.4, 
вх. А, ет.5:  

Шеста група: 
1. Параскев Атанасов Параскевов с прослужени 31 години, 01 месец и 21 дни в 

МО.  
2. Христо Колев Иванов с прослужени 14 години, 07 месеца и 04 дни в МО.  
3. Нели Върбанова Митева с прослужени 11 години, 02 месеца и 08 дни в МО.  
Декласиран: 
1. Иван Георгиев Иванов с прослужени 16 години, 07 месеца и 11 дни в МО – не е 

представено удостоверение за декларирани данни на съпругата му по настоящ адрес.  

XIX. За апартамент № 16 в гр.Провадия, обл.Варна кв.”Север”, бл.1, вх. Г, ет.6,:  
Шеста група: 
1. Параскев Атанасов Параскевов с прослужени 31 години, 01 месец и 21 дни в 

МО.  
2. Нели Върбанова Митева с прослужени 11 години, 02 месеца и 08 дни в МО.  
Декласиран: 
1. Иван Георгиев Иванов с прослужени 16 години, 07 месеца и 11 дни в МО – не е 

представено удостоверение за декларирани данни на съпругата му по настоящ адрес.  

XX. За апартамент № 12 в гр.Долни Чифлик, обл.Варна ул.„Арда” №2, вх. Б, ет.1:  
Пета група: 
1. Яни Костадинов Димов с прослужени 15 години и 03 месеца в МО.  
Шеста група: 
2. Ивайло Милчев Николов с прослужени 10 години, 04 месеца и 19 дни в МО.  
Декласирани: 
1. Лазар Стоилов Мишев – лицето е класирано за закупуване на жилище по друга 

процедура, изготвена и му е връчена заповед на министъра на отбраната за продажба на 
жилище. Извършено е плащане на дължимите суми по заповедта от лицето в срок и му е 
изготвен договор за продажба, подписан от него.  

2. Иван Георгиев Иванов – не е представено удостоверение за декларирани данни на 
съпругата му по настоящ адрес.  

XXI. За апартамент № 14 в гр.Долни Чифлик, обл.Варна ул.„Арда” №2, вх. Б, ет.2:  
Втора група: 
1. Георги Неделчев Златев с прослужени 09 години, 04 месеца и 11 дни в МО.  
Шеста група: 
2. Ивайло Милчев Николов с прослужени 10 години, 04 месеца и 19 дни в МО.  
Декласирани: 
1. Лазар Стоилов Мишев – лицето е класирано за закупуване на жилище по друга 

процедура, изготвена и му е връчена заповед на министъра на отбраната за продажба на 
жилище. Извършено е плащане на дължимите суми по заповедта от лицето в срок и му е 
изготвен договор за продажба, подписан от него.  
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2. Иван Георгиев Иванов – не е представено удостоверение за декларирани данни на 
съпругата му по настоящ адрес.  

XXII. За апартамент № 18 в гр.Долни Чифлик, обл.Варна ул.„Арда” №2, вх. Б, 
ет.3:  

Шеста група: 
1. Ивайло Милчев Николов с прослужени 10 години, 04 месеца и 19 дни в МО.  
Декласирани: 
1. Лазар Стоилов Мишев – лицето е класирано за закупуване на жилище по друга 

процедура, изготвена и му е връчена заповед на министъра на отбраната за продажба на 
жилище. Извършено е плащане на дължимите суми по заповедта от лицето в срок и му е 
изготвен договор за продажба, подписан от него.  

2. Иван Георгиев Иванов – не е представено удостоверение за декларирани данни на 
съпругата му по настоящ адрес.  

XXIII. За апартамент № 1 в гр.Силистра, обл.Силистра ул.Капитан Кръстев” 
№32, вх. Б, ет.1:  

Първа група: 
1. Любомир Димитров Сапунджиев с прослужени 13 години, 01 месец и 13 дни в 

МО.  
Втора група: 

2. Галин Йорданов Георгиев с прослужени 10 години, 09 месеца и 26 дни в МО.  

XXIV. За апартамент № 2 в гр.Търговище, обл.Търговище ул.„Митрополит 
Андрей” №85, вх. В, ет.1:  

Осма група: 
1. Диян Харалампиев Димитров с прослужени 18 години, 05 месеца и 08 дни в 

МО.  
Декласиран: 
1. Тургай Ибрямов Алиев – няма документи, от които да е видно, че е прекратено 

трудово правоотношение с МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната 
или БА, съгласно изискванията на чл.3, ал.1, т.3 от Наредбата.   

XXV. За апартамент № 14 в гр.Търговище, обл.Търговище ул.„Митрополит 
Андрей” №85, вх. В, ет.5:  

Втора група:  
1. Даниел Георгиев Захариев с прослужени 3 години и 02 дни в МО.  
Осма група: 
2. Диян Харалампиев Димитров с прослужени 18 години, 05 месеца и 08 дни в МО.  

XXVI. За апартамент № 6 в гр.Търговище, обл.Търговище ул.„П. Р. Славейков” 
№43, ет.2 – няма постъпили заявления.  

XXVII. За апартамент № 20 в гр.Търговище, обл.Търговище 
ул.„Ал.Стамболийски” №24, вх. Б, ет.1:  

Първа група: 
1. Благовест Димитров Янков с прослужени 20 години, 03 месеца и 22 дни в МО.  

XXVIII. За апартамент № 32 в гр.Търговище, обл.Търговище 
ул.„Ал.Стамболийски” №34, вх. Б, ет.3:  

Втора група:  
1. Красимир Георгиев Стефанов с прослужени 11 години, 10 месеца и 05 дни в 

МО.  

XXIX. За апартамент № 17 в гр.Търговище, обл.Търговище ул.„Цар Симеон” №5, 
ет.8 – няма постъпили заявления.  

XXX. За апартамент № 13 в гр.Търговище, обл.Търговище ул.„Цар Симеон” №5, 
ет.6 – няма постъпили заявления.  
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XXXI. За апартамент № 7 в гр.Търговище, обл.Търговище ул.„Цар Симеон” №5, 
ет.4 – няма постъпили заявления.  

XXXII. За апартамент № 3 в гр.Търговище, обл.Търговище ул.„Цар Симеон” №5, 
ет.3 – няма постъпили заявления.  

XXXIII. За апартамент № 2 в гр.Търговище, обл.Търговище ул.„Цар Симеон” 
№5, ет.3 – няма постъпили заявления.  

XXXIV. За апартамент № 1 в гр.Търговище, обл.Търговище ул.„Цар Симеон” 
№5, ет.2 – няма постъпили заявления.  

XXXV. За апартамент № 1 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.„Запад 3” бл.68, вх. 
А, ет.1:  

Шеста група: 
1. Илиян Атанасов Иванов с прослужени 20 години, 03 месеца и 05 дни в МО.  

XXXVI. За апартамент № 22 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.”Запад 3” бл.68, 
вх. Б, ет.2:  

Първа група:  
1. Николай Иванов Колев с прослужени 14 години и 05 месеца в МО.  

XXXVII. За апартамент № 35 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.”Запад” бл.69, 
вх. Б, ет.6:  

Шеста група: 
1. Антоанета Янкова Димова с прослужени 20 години, 07 месеца и 20 дни в МО.  

XXXVIII. За апартамент № 44 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.”Запад” бл.62, 
вх. В, ет.2 – няма постъпили заявления.  

XXXIX. За апартамент № 11 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.„Запад” бл.39, вх. 
А, ет.4, ап.11:  

Шеста група: 
1. Антоанета Янкова Димова с прослужени 20 години, 07 месеца и 20 дни в МО.  
2. Илиян Атанасов Иванов с прослужени 20 години, 03 месеца и 05 дни в МО.  
3. Диян Стоянов Вълчев с прослужени 09 години, 04 месеца и 10 дни в МО.  

XL. За апартамент № 80 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.„Запад” бл.36, вх. Г, 
ет.6:  

Пета група: 
1. Атанас Белчев Атанасов с прослужени 19 години, 02 месеца и 13 дни в МО.  

XLI. За апартамент № 44 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.„Запад” бл.40, вх. Б, 
ет.8:  

Шеста група: 
1. Антоанета Янкова Димова с прослужени 20 години, 07 месеца и 20 дни в МО.  
2. Диян Спасов Желев с прослужени 10 години, 04 месеца и 08 дни в МО.  

XLII. За апартамент № 32 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.„Запад” бл.43, вх. Б, 
ет.6:  

Шеста група: 
1. Диян Спасов Желев с прослужени 10 години, 04 месеца и 08 дни в МО.  

XLIII. За апартамент № 39 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.„Запад” бл.43, вх. 
В, ет.2:  

Първа група: 
1. Иван Друмев Неделчев с прослужени 13 години, 03 месеца и 14 дни в МО.  

XLIV. За апартамент № 4 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.”Запад” бл.52, ет.1 
– няма постъпили заявления.  
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XLV. За апартамент № 3 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.”Запад” бл.53, ет.1 – 
няма постъпили заявления.  

XLVI. За апартамент № 1 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.”Запад” бл.53, ет.1 
– няма постъпили заявления.  

XLVII. За апартамент № 74 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.”Запад” бл.58, вх. 
Г, ет.7:  

Шеста група: 
1. Диян Стоянов Вълчев с прослужени 09 години, 04 месеца и 10 дни в МО.  
Декласиран: 
1. Манчо Петков Манев – няма документи, от които да е видно, че е прекратено 

трудово правоотношение с МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната 
или БА, съгласно изискванията на чл.3, ал.1, т.3 от Наредбата.   

XLVIII. За апартамент № 62 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.”Запад” бл.66, вх. 
Г, ет.2:  

Втора група: 
1. Даниел Георгиев Захариев с прослужени 03 години и 02 дни в МО.  
Шеста група: 
1. Илиян Атанасов Иванов с прослужени 20 години, 03 месеца и 05 дни в МО.  

XLIX. За апартамент № 1 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.”Запад” бл.63, вх. А, 
ет.1 – няма постъпили заявления.  

L. За апартамент № 83 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.”Запад” бл.11, вх. Е, 
ет.3:  

Шеста група: 
1. Диян Стоянов Вълчев с прослужени 09 години, 04 месеца и 10 дни в МО.  

LI. За апартамент № 73 в гр.Търговище, обл.Търговище кв.”Запад” бл.63, вх. Г, 
ет.1: 

Втора група: 
1. Даниел Георгиев Захариев с прослужени 03 години и 02 дни в МО.  
Шеста група: 
2. Илиян Атанасов Иванов с прослужени 20 години, 03 месеца и 05 дни в МО.  

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

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

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
Лицата, класирани на първо място за съответното жилище, следва да се явят в 

периода от 15.02.2012 г. до 24.02.2012 г. в сектори „Регионална инфраструктура на 
отбраната” – гр.Шумен и гр.Варна към Централно военно окръжие (ЦВО), за писмено 
потвърждаване или деклариране на отказ от закупуване на същото, на адреси съответно:  

- за населени места гр.Добрич, гр.Провадия, гр. Долни Чифлик и гр.Силистра – в 
сектор „Регионална инфраструктура на отбраната – Варна” към ЦВО на адрес гр.Варна, 
спирка „Светкавица” №23;  

- за населено място гр.Търговище – в сектор „Регионална инфраструктура на 
отбраната - Шумен” към ЦВО на адрес гр.Шумен, бул.”Мадара” №13.  


