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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 от 11 до 14 фувруари 2014 г., комисия назначена със заповед № Р-16 от 

10.01.2014 г. на министъра на отбраната, 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. Търговище, община Търговище, област Търговище; гр. Разград, 

община Разград, област Разград; гр. Добрич, община Добрич, област Добрич; гр. Кресна, община 

Кресна, област Благоевград; гр. Банско, община Банско, област Благоевград; гр. Перник, община 

Перник, област Перник; гр. Радомир, община Радомир, област Перник; гр. Етрополе, община 

Етрополе, област София;  гр.Самоков, община Самоков, област София, в които няма структури 

на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

на Българската армия, съгласно Решение № 183/12.12.2013 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., наричана по-долу „Наредбата”. 

Право да закупят жилище, имат лицата които отговарят на 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, при 

спазване на следната последователност:  

ПЪРВА ГРУПА - заварени наематели в обявеното за продажба жилище или гараж, когато 

те и членовете на техните семейства отговарят на условията на чл.71, ал.1, т.2 и т.3 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост; 

ВТОРА ГРУПА – лицата по чл.3, ал.1, т.1 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, когато те и членовете на техните 

семейства отговарят на условията на чл.71, ал.1, т.2 и т.3 от Правилника за прилагане на Закона 

за държавната собственост; 

ТРЕТА ГРУПА – лицата по чл.3, ал.1, т.2 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, когато те и членовете на техните 

семейства отговарят на условията на чл.71, ал.1, т.2 и т.3 от Правилника за прилагане на Закона 

за държавната собственост; 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – лицата по чл.3, ал.1, т.3 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, когато те и членовете на техните 

семейства отговарят на условията на чл.71, ал.1, т.2 и т.3 от Правилника за прилагане на Закона 

за държавната собственост; 
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ПЕТА ГРУПА - заварени наематели в обявеното за продажба жилище или гараж, когато те 

и членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл.71, ал.1, т.2 и т.3 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост; 

ШЕСТА ГРУПА – лицата по чл.3, ал.1, т.1 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, когато те и членовете на техните 

семейства не отговарят на условията на чл.71, ал.1, т.2 и т.3 от Правилника за прилагане на 

Закона за държавната собственост; 

СЕДМА ГРУПА – лицата по чл.3, ал.1, т.2 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, когато те и членовете на техните 

семейства не отговарят на условията на чл.71, ал.1, т.2 и т.3 от Правилника за прилагане на 

Закона за държавната собственост; 

ОСМА ГРУПА – лицата по чл.3, ал.1, т.3 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, когато те и членовете на техните семейства не 

отговарят на условията на чл.71, ал.1, т.2 и т.3 от Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост. 

 

Комисията констатира, че обявлението за продажба е публикувано на 20.12.2013 г. на 

интернет страницата на Министерството на отбраната, на 20.11.2013 г. във вестник „Капитал 

Дейли“, вестник „Знаме“ – Търговище, вестник „Екип 7“ – Разград, вестник „Позвънете“ – Варна, 

вестник „Вяра“ – Дупница, Благоевград и Перник и на 21.12.2013 г. във вестник „Българска 

армия“.  

 

След като разгледа постъпилите заявления по реда на обявените за продажба жилища, 

съгласно Приложение № 1 към Решение № 183/12.12.2013 г. на министъра на отбраната, 

комисията констатира следното:   

 

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

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

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

 

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 № 1 в гр.Търговище, ул. „Цар Симеон” № 3, ет.2 – няма постъпили 

заявления.  

 

II. За апартамент № 17 в гр.Търговище, ул.„Цар Симеон” № 5, ет.8  – няма 

постъпили заявления. 
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III. За апартамент № 13 в гр.Търговище, ул.„Цар Симеон” № 5, ет.6  – няма 

постъпили заявления. 

 

IV. За апартамент № 7 в гр.Търговище, ул.„Цар Симеон” № 5, ет.4  – няма постъпили 

заявления. 

 

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

заявления. 

 

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

заявления. 

 

VII. За апартамент № 1 в гр.Търговище, ул.„Цар Симеон” № 5, ет.2 – няма 

постъпили заявления. 

 

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

Втора група: 

1. Никола Иванов Николов с прослужени 12 години, 02 месеца и 00 дни в МО.  

2. Дончо Станев Игнатов с прослужени 08 години, 01 месец и 17 дни в МО.  

Шеста група: 

3. Димитър Стоянов Димитров с прослужени 32 години, 02 месеца и 09 дни в МО.  

4. Иван Николов Балкански с прослужени 23 години, 06 месеца и 06 дни в МО.  

5. Пенчо Неделчев Пенчев с прослужени 19 години, 03 месеца и 14 дни в МО.  

6. Константин Ангелов Костадинов с прослужени 11 години, 04 месеца и 17 дни в МО.  

7. Иван Рашков Иванов с прослужени 03 години, 09 месеца и 26 дни в МО. 

Осма група: 

8. Йотко Маринов Йотов с прослужени 20 години, 00 месеца и 01 ден в МО. 

Декласирани: 

9. Димитър Стефанов Ангелов – лицето няма права на купувач по смисъла на чл.3 от 

Наредбата - от представените документи не е видно на какво основание е прекратено трудовото 

му правоотношение с Министерството на отбраната.  

10. Йордан Цвятков Йорданов  – лицето няма права на купувач по смисъла на чл.3 от 

Наредбата - от представените документи не е видно на какво основание е прекратено трудовото 

му правоотношение с Министерството на отбраната.  

11. Антоанета Янкова Димова – закупувала е жилище по реда на настоящата Наредба в 

гр.Търговище и не отговаря на изискванията на чл.4 от Наредбата. 

12. Стефан Добринов Стефанов – не са представени удостоверения за декларирани данни 

на всички членове на семейството, посочени като приложения на Заявлението за закупуване на 

жилище по реда на Наредбата. 

 

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

Втора група: 

1. Дончо Станев Игнатов с прослужени 08 години, 01 месеца и 17 дни в МО. 

Шеста група: 

2. Димитър Стоянов Димитров с прослужени 32 години, 02 месеца и 09 дни в МО.  

3. Иван Николов Балкански с прослужени 23 години, 06 месеца и 06 дни в МО.  

4. Спас Желев Стоянов с прослужени 22 години, 05 месеца и 12 дни в МО.  

5. Пенчо Неделчев Пенчев с прослужени 19 години, 03 месеца и 14 дни в МО.  

6. Константин Ангелов Костадинов с прослужени 11 години, 04 месеца и 17 дни в МО.  

7. Иван Рашков Иванов с прослужени 03 години, 09 месеца и 26 дни в МО.  

Осма група: 

8. Недим Хюсеин Казак с прослужени 05 години и 15 дни в МО.  
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Декласирани: 

9. Пенко Петров Тодоровски – в декларацията за гражданско, семейно и имотно състояние 

не са декларирани обстоятелствата по т.V. – закупуването на жилище по реда на Наредбата.  

10. Йордан Цвятков Йорданов – лицето няма права на купувач по смисъла на чл.3 от 

Наредбата - от представените документи не е видно на какво основание е прекратено трудовото 

му правоотношение с Министерството на отбраната.  

11. Антоанета Янкова Димова – закупувала е жилище по реда на настоящата Наредба в 

гр.Търговище и не отговаря на изискванията на чл.4 от Наредбата.  

12. Стефан Добринов Стефанов – не са представени удостоверения за декларирани данни 

на всички членове на семейството, посочени като приложения на Заявлението за закупуване на 

жилище по реда на Наредбата. 

 

X. За апартамент № 44 в гр.Търговище, кв. „Запад”, бл.62, вх.„В”, ет.2: 

Втора група: 

1. Дончо Станев Игнатов с прослужени 08 години, 01 месеца и 17 дни в МО.  

Шеста група: 

2. Димитър Стоянов Димитров с прослужени 32 години, 02 месеца и 09 дни в МО.  

3. Илко Сребков Марев с прослужени 25 години, 10 месеца и 28 дни в МО.  

4. Иван Николов Балкански с прослужени 23 години, 06 месеца и 06 дни в МО.  

5. Спас Желев Стоянов с прослужени 22 години, 05 месеца и 12 дни в МО.  

6. Пенчо Неделчев Пенчев с прослужени 19 години, 03 месеца и 14 дни в МО.  

7. Росен  Георгиев  Стефанов с прослужени 13 години, 09 месеца и 26 дни в МО.  

8. Константин Ангелов Костадинов с прослужени 11 години, 04 месеца и 17 дни в МО.  

9. Иван Рашков Иванов с прослужени 03 години, 09 месеца и 26 дни в МО.  

Осма група: 

10. Недим Хюсеин Казак с прослужени 05 години и 15 дни в МО.  

Декласирани: 

11. Димитър Стефанов Ангелов – лицето няма права на купувач по смисъла на чл.3 от 

Наредбата - от представените документи не е видно на какво основание е прекратено трудовото 

му правоотношение с Министерството на отбраната.  

12. Пенко Петров Тодоровски – в декларацията за гражданско, семейно и имотно 

състояние не са декларирани обстоятелствата по т.V. – закупуването на жилище по реда на 

Наредбата.  

13. Йордан Цвятков Йорданов – лицето няма права на купувач по смисъла на чл.3 от 

Наредбата - от представените документи не е видно на какво основание е прекратено трудовото 

му правоотношение с Министерството на отбраната.  

14. Мишел Георгиев Георгиев – не са представени удостоверения за декларирани данни на 

всички членове на семейството, посочени като приложения на Заявлението за закупуване на 

жилище по реда на Наредбата. 

15. Крум Костадинов Стоилов – лицето няма права на купувач по смисъла на чл.3 от 

Наредбата - от представените документи не е видно на какво основание е прекратено 

правоотношението му за военна служба. 

16. Антоанета Янкова Димова – закупувала е жилище по реда на настоящата Наредба в 

гр.Търговище и не отговаря на изискванията на чл.4 от Наредбата. 

17. Стефан Добринов Стефанов – не са представени удостоверения за декларирани данни 

на всички членове на семейството, посочени като приложения на Заявлението за закупуване на 

жилище по реда на Наредбата. 

 

XI. За апартамент № 6 в гр.Търговище, ул. „П.Р.Славейков” №43, ет.2: 

Шеста група: 

1. Илко Сребков Марев с прослужени 25 години, 10 месеца и 28 дни в МО.  

Осма група: 
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2. Иван Стойнов Павлов с прослужени 22 години, 11 месеца и 03 дни в МО.  

Декласиран: 

3. Мишел Георгиев Георгиев – не са представени удостоверения за декларирани данни на 

всички членове на семейството, посочени като приложения на Заявлението за закупуване на 

жилище по реда на Наредбата. 

 

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

Четвърта група: 

1. Иван Рашков Иванов с прослужени 03 години, 09 месеца и 26 дни в МО. 

Шеста група: 

2. Борислав Тодоров Калчовски с прослужени 23 години, 04 месеца и 22 дни в МО.  

3. Спас Желев Стоянов с прослужени 22 години, 05 месеца и 12 дни в МО.  

4. Константин Ангелов Костадинов с прослужени 11 години, 04 месеца и 17 дни в МО.  

Осма група: 

5. Недим Хюсеин Казак с прослужени 05 години и 15 дни. 

Декласирани: 

6. Стефан Добринов Стефанов – не са представени удостоверения за декларирани данни 

на всички членове на семейството, посочени като приложения на Заявлението за закупуване на 

жилище по реда на Наредбата. 

7. Пенко Петров Тодоровски – в декларацията за гражданско, семейно и имотно състояние 

не са декларирани обстоятелствата по т.V. – закупуването на жилище по реда на Наредбата. 

8. Йордан Цвятков Йорданов – лицето няма права на купувач по смисъла на чл.3 от 

Наредбата - от представените документи не е видно на какво основание е прекратено трудовото 

му правоотношение с Министерството на отбраната. 

9. Крум Костадинов Стоилов – лицето няма права на купувач по смисъла на чл.3 от 

Наредбата - от представените документи не е видно на какво основание е прекратено 

правоотношението му за военна служба. 

10. Михаела Йорданова Петрова – лицето няма права на купувач, тъй като не отговаря на 

условията по чл.5, ал.1 от Наредбата – няма 3 години стаж/прослужено време в Министерството 

на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или в Българската 

армия.  

11. Антоанета Янкова Димова – закупувала е жилище по реда на настоящата Наредба в 

гр.Търговище и не отговаря на изискванията на чл.4 от Наредбата. 

12. Емил Тошков Милчев – не са представени удостоверения за декларирани данни на 

всички членове на семейството, посочени като приложения на Заявлението за закупуване на 

жилище по реда на Наредбата. 

 

XIII. За апартамент № 14 в гр.Търговище, ул. „Митрополит Андрей” № 85, вх.„В”, 

ет.5: 

Втора група: 

1. Дончо Станев Игнатов с прослужени 08 години, 01 месеца и 17 дни в МО.  

Шеста група: 

2. Димитър Стоянов Димитров с прослужени 32 години, 02 месеца и 09 дни в МО.  

3. Илко Сребков Марев с прослужени 25 години, 10 месеца и 28 дни в МО.  

4. Спас Желев Стоянов с прослужени 22 години, 05 месеца и 12 дни в МО.  

5. Константин Ангелов Костадинов с прослужени 11 години, 04 месеца и 17 дни в МО.  

Осма група: 

6. Йотко Маринов Йотов с прослужени 20 години, 00 месеца и 01 дни в МО. 

7. Недим Хюсеин Казак с прослужени 05 години и 15 дни.  

Декласиран: 

8. Пенко Петров Тодоровски – в декларацията за гражданско, семейно и имотно състояние 

не са декларирани обстоятелствата по т.V. – закупуването на жилище по реда на Наредбата. 
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XIV. За апартамент № 4 в гр.Търговище, кв. „Запад”, бл.52, ет.1 – няма постъпили 

заявления.  

 

XV. За апартамент № 3  в гр.Търговище, кв. „Запад”, бл.53, ет.1 – няма постъпили 

заявления. 

 

XVI. За апартамент № 1  в гр.Търговище, кв. „Запад”, бл.53, ет.1 – няма постъпили 

заявления. 

 

XVII. За апартамент № 1 в гр.Търговище, кв. „Запад”, бл.63, вх.„А”, ет.1: 

Втора група: 

1. Никола Иванов Николов с прослужени 12 години, 02 месеца и 00 дни в МО.  

2. Дончо Станев Игнатов с прослужени 08 години, 01 месеца и 17 дни в МО.  

Шеста група: 

3. Иван Николов Балкански с прослужени 23 години, 06 месеца и 06 дни в МО.  

Осма група: 

4. Йотко Маринов Йотов с прослужени 20 години, 00 месеца и 01 дни в МО.  

Декласирани: 

5. Димитър Стефанов Ангелов – лицето няма права на купувач по смисъла на чл.3 от 

Наредбата - от представените документи не е видно на какво основание е прекратено трудовото 

му правоотношение с Министерството на отбраната. 

6. Йордан Цвятков Йорданов – лицето няма права на купувач по смисъла на чл.3 от 

Наредбата – от представените документи не е видно на какво основание е прекратено трудовото 

му правоотношение с Министерството на отбраната. 

7. Антоанета Янкова Димова – закупувала е жилище по реда на настоящата Наредба в 

гр.Търговище и не отговаря на изискванията на чл.4 от Наредбата. 

 

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

Втора група: 

1. Дончо Станев Игнатов с прослужени 08 години, 01 месеца и 17 дни в МО.  

Шеста група: 

2. Димитър Стоянов Димитров с прослужени 32 години, 02 месеца и 09 дни в МО.  

3. Иван Николов Балкански с прослужени 23 години, 06 месеца и 06 дни в МО.  

4. Константин Ангелов Костадинов с прослужени 11 години, 04 месеца и 17 дни в МО.  

Декласирани: 

5. Пенко Петров Тодоровски – в декларацията за гражданско, семейно и имотно състояние 

не са декларирани обстоятелствата по т.V. – закупуването на жилище по реда на Наредбата. 

6. Антоанета Янкова Димова – закупувала е жилище по реда на настоящата Наредба в 

гр.Търговище и не отговаря на изискванията на чл.4 от Наредбата. 

7. Емил Тошков Милчев – не са представени удостоверения за декларирани данни на 

всички членове на семейството, посочени като приложения на Заявлението за закупуване на 

жилище по реда на Наредбата. 

8. Стефан Добринов Стефанов – не са представени удостоверения за декларирани данни 

на всички членове на семейството, посочени като приложения на Заявлението за закупуване на 

жилище по реда на Наредбата. 

 

XIX. За апартамент № 44 в гр.Търговище, ул. „Скопие” №18, вх.„А”, ет.8: 

Шеста група: 

1. Симо Радославов Симов с прослужени 20 години, 04 месеца и 15 дни в МО. 

Декласиран: 
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2. Пенко Петров Тодоровски – в декларацията за гражданско, семейно и имотно състояние 

не са декларирани обстоятелствата по т.V. – закупуването на жилище по реда на Наредбата. 

 

XX. За апартамент № 5 в гр.Разград, ул. „Свети Климент” № 106, вх.В, ет.2: 

Първа група: 

1. Галиян Николов Янев с прослужени 20 години, 06 месеца и 09 дни в МО.  

Втора група: 

2. Милен Иринов Минков с прослужени 17 години, 02 месеца и 19 дни в МО.  

Осма група: 

3. Недялко Стефанов Неделчев с прослужени 27 години, 05 месеца и 11 дни в МО.  

Декласирани: 

4. Мишел Георгиев Георгиев – не са представени удостоверения за декларирани данни на 

всички членове на семейството, посочени като приложения на Заявлението за закупуване на 

жилище по реда на Наредбата. 

5. Митко Варчев Маринов– в декларацията за гражданско, семейно и имотно състояние не 

са декларирани обстоятелствата по т.V. – закупуването на жилище по реда на Наредбата и не е 

представено удостоверение за декларирани данни по постоянен адрес. 

 

XXI. За апартамент № 50 в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.18, вх.В, ет.3: 

Втора група: 

1. Милен Иринов Минков с прослужени 17 години, 02 месеца и 19 дни в МО.  

Шеста група: 

2. Илко Сребков Марев с прослужени 25 години, 10 месеца и 28 дни в МО.  

3. Симо Радославов Симов с прослужени 20 години, 04 месеца и 15 дни в МО.  

Осма група: 

4. Недялко Стефанов Неделчев с прослужени 27 години, 05 месеца и 11 дни в МО.  

Декласирани: 

5. Мишел Георгиев Георгиев – не са представени удостоверения за декларирани данни на 

всички членове на семейството, посочени като приложения на Заявлението за закупуване на 

жилище по реда на Наредбата. 

6. Митко Варчев Маринов – в декларацията за гражданско, семейно и имотно състояние 

не са декларирани обстоятелствата по т.V.– закупуването на жилище по реда на Наредбата и не е 

представено удостоверение за декларирани данни по постоянен адрес. 

 

XXII. За апартамент № 6 в гр.Добрич, ж.к. „Авиоград”, бл.2, ет.2: 

Декласирани: 

1. Йорданка Димитрова Сотирова – няма права на купувач по реда на чл.3, ал.1, т.3 от 

Наредбата.   

2. Стоянка Стоянова Казанлиева – в декларацията за гражданско, семейно и имотно 

състояние не са декларирани обстоятелствата по т.ІV.  

 

XXIII. За апартамент № 4 в гр.Добрич, ж.к. „Авиоград”, бл.3, ет.1: 

Втора група: 

1. Сунай Кямил Шабан с прослужени 07 години, 00 месеца и 00 дни в МО.  

Осма група: 

2. Георги Петров Стоянов с прослужени 10 години, 03 месеца и 00 дни в МО. 

3. Христина Василева Стоянова с прослужени 05 години, 07 месеца и 28 в МО.  

Декласирани: 

3. Владимир Николов Паунов – в декларацията за гражданско, семейно и имотно 

състояние не са декларирани обстоятелствата по т.V. 

4. Димитър Михайлов Нейчев – няма права на купувач по реда чл.3, ал.1, т.3 от Наредбата. 
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XXIV. За апартамент № 1 в гр.Добрич, ж.к. „Авиоград”, бл.6, ет.1: 

Осма група: 

1. Георги Петров Стоянов с прослужени 10 години, 03 месеца и 00 дни в МО.  

2. Христина Василева Стоянова с прослужени 05 години, 07 месеца и 28 в  

 

XXV. За апартамент № 2 в гр.Добрич, ж.к. „Авиоград”, бл.6, ет.1: 

Осма група: 

1. Георги Петров Стоянов с прослужени 10 години, 03 месеца и 00 дни в МО.  

2. Тодор Василев Петров с прослужени 07 години и 03 месеца в МО.  

3. Христина Василева Стоянова с прослужени 05 години, 07 месеца и 28 в МО.  

Декласиран: 

1. Енчо Катев Георгиев – няма права на купувач по реда чл.3, ал.1, т.3 от Наредбата. 
 

XXVI. За апартамент № 5 в гр.Добрич, ж.к. „Авиоград”, бл.6, ет.2: 

Втора група: 

1. Здравко Иванов Иванов с прослужени 15 години, 01 месец и 09 дни.  

Осма група: 

2. Георги Петров Стоянов с прослужени 10 години, 03 месеца и 00 дни в МО.  

3. Христина Василева Стоянова с прослужени 05 години, 07 месеца и 28 в МО.  

 

XXVII. За апартамент № 8 в гр.Добрич, ж.к. „Авиоград”, бл.6, ет.2: 

Първа група: 

1. Галин Георгиев Георгиев с прослужени 09 години и 06 месеца в. 

 

XXVIIІ. За апартамент № 5 в гр.Кресна, ул. „Цар Борис III” № 5, бл.2, вх.А, ет.2: 

Осма група: 

1. Васил Георгиев Боянов с прослужени 25 години, 09 месеца и 15 дни в МО.  

 

XXIХ. За апартамент № 12 в гр.Банско, ул. „Христо Смирненски” № 1, вх.А, ет.3: 

Шеста група: 

1. Йотко Маринов Йотов с прослужени 20 години, 00 месеца и 01 дни в МО. 

 

XXХ. За апартамент № 4 в гр.Перник, ул. „Благой Гебрев”, бл.14, вх.А, ет. 1: 

Декласиран: 

1. Трайко Иванов Георгиев – няма права на купувач по смисъла на чл.3 от Наредбата  

 

XXХІ. За апартамент № 2 в гр.Радомир, ул. „Р.Даскалов” № 58, бл.1, вх.А, ет.1 –няма 

постъпили заявления. 

 

XXХІІ. За апартамент № 1 в гр.Радомир, ул. „Р.Даскалов” № 58, бл.3, вх.А, ет.1: 

Шеста група: 

1. Йотко Маринов Йотов с прослужени 20 години, 00 месеца и 01 дни в МО. 

 

XXХІІІ. За апартамент № 10 в гр.Радомир, ул. „Р.Даскалов” № 58, бл.3, вх.А, ет.4, 

ап.10: 

Шеста група: 

1. Йотко Маринов Йотов с прослужени 20 години, 00 месеца и 01 дни в МО. 

 

ХХХІV. За апартамент № 4 в гр.Етрополе, кв.128, бл.2, ет.2: 

Четвърта група:  

1. Владимир Винчев Вълчев с прослужени 09 години в МО. 
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ХХХV. За апартамент № 3 в гр.Самоков, ул. „Македония” № 87, бл.5, ет.2 – няма 

постъпили заявления.  

 

ХХХVІ. За апартамент № 3 в гр.Самоков, ул. „Македония” № 85, бл.3, ет.1 – няма 

постъпили заявления. 

 

……………………………………………………………………………………………

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

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

ЗАБЕЛЕЖКА:  

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

от 21.02.2014 г. до 21.03.2014 г. в сектор „Регионална инфраструктура на отбраната” – гр. 

Шумен с адрес гр. Шумен, бул. Мадара № 13 /за областите Търговище и Разград/; в сектор 

„Регионална инфраструктура на отбраната” – гр. Варна с адрес гр. Варна, спирка Светкавица 

№ 23 /за област Добрич/; в сектор „Регионална инфраструктура на отбраната” – гр. Дупница с 

адрес гр. Дупница, ж.к. „Дупница” бл. 8 /за областите Благоевград и Перник/ и за област София 

в отдел „Жилищен фонд” с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 111, за писмено 

потвърждаване или деклариране на отказ от закупуване на същото. 


