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П Р О Т О К О Л 

 

от заседание на комисията, назначена със заповед на министъра на отбраната № Р-16/10.01.2014 г. 

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 

 

 

Днес 02.04.2014 г., на основание заповед на министъра на отбраната № Р-115 от 

26.03.2014 г., назначената комисия се събра на ново заседание със задача: отстраняване на 

допуснатите фактически грешки в частта „РЕШИ” на Протокол № 21-30-242/17.02.2014 г.   

Комисията разгледа отново документите на кандидат-купувачите, отразените в 

протокола обстоятелства и определените въз основа на тях групи на кандидат-купувачите, 

съгласно чл.6 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.  

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

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

 

Предвид констатираните технически грешки 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 : 

 

А) Отменя обявеното с протокол № 21-30-242 от 17.02.2014 г. класиране на кандидат-

купувачите по позиции VIII, IX, Х, XXIX, XXХII и XXХIII и вместо него обявява следното 

класиране на кандидат-купувачите: 

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.  

Четвърта група: 

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

Шеста група: 

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

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

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

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

Осма група: 

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

Декласирани: 
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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. 

Четвърта група: 

2. Иван Рашков Иванов с прослужени 03 години, 09 месеца и 26 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. 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. Константин Ангелов Костадинов с прослужени 11 години, 04 месеца и 17 дни в МО.  

Осма група: 

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

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.  

Четвърта група: 

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

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

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

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

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

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

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

9. Константин Ангелов Костадинов с прослужени 11 години, 04 месеца и 17 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. 

 

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

постъпили заявления, както следва: 
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Осма група: 

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

 

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

постъпили заявления, както следва: 

Осма 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 са постъпили заявления, както следва: 

Осма група: 

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

 

Б) В позиция XXХ името на декласирания кандидат-купувач „Трайко Иванов Георгиев” 

да се чете „Трайко Йорданов Георгиев”.   

 

В)  Обявеното с протокол № 21-30-242 от 17.02.2014 г. класиране на кандидат-

купувачите по останалите позиции не се променя.  


