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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 22 до 24 януари 2014 г., комисия назначена със заповед № Р-436 от 

14.12.2013 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.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково; гр.Любимец, 

общ.Любимец, обл.Хасково и гр.Свиленрад, общ.Свиленград, обл.Хасково, в които няма 

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

отбраната и на Българската армия, съгласно Решение № 159/14.11.2013 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”. 

.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

Комисията констатира, че обявлението за продажба е публикувано на 29.11.2013 г. на 

интернет страницата на Министерството на отбраната и на 29.11.2013 г. във вестник „Българска 

армия”, вестник „Марица“ и вестник „Капитал Дейли“.  

.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

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: 

І. За апартамент № 1 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.1 – няма 

подадени заявления. 

IІ. За апартамент № 2 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.1: 

VІІІ-ма група: 

1. Велик Стойнов Димитров с прослужено време 10 години, 02 месеца и 18 дни в МО. 
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IIІ. За апартамент № 3 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.1: 

Декласиран: 

1. Велик Стойнов Димитров с прослужено време 10 години, 02 месеца и 18 дни в МО - в 

декларацията за гражданско, семейно и имотно състояние лицето и съпругата му не са 

декларирали обстоятелствата по т.т. V., VІ. и VІІ.  

IV. За апартамент № 4 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.2: 

ІІ-ра група: 

1. Христина Николова Стефанова с прослужено време 09 години, 01 месец и  15 дни 

в МО.  

V. За апартамент № 5 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.2 – няма 

подадени заявления. 

VІ. За апартамент № 6 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.2: 

І-ва група: 

1. Бойчо Кирилов Бойчев с прослужено време 13 години, 07 месеца и 21 дни в МО.  

VІІ. За апартамент № 7 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.3: 

ІІ-ра група: 

1. Христина Николова Стефанова с прослужено време 09 години, 01 месец и  15 дни 

в МО.  

VІІІ. За апартамент № 8 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.3 – няма 

подадени заявления. 

ІХ. За апартамент № 9 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.3 – няма 

подадени заявления. 

Х. За апартамент № 10 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.4 – няма 

подадени заявления. 

ХІ. За апартамент № 11 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.4 – няма 

подадени заявления. 

ХІІ. За апартамент № 12 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.4 – няма 

подадени заявления. 

ХІІІ. За апартамент № 13 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.5 – 

няма подадени заявления. 

ХІV. За апартамент № 14 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.5 – 

няма подадени заявления. 

ХV. За апартамент № 15 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.А, ет.5 – няма 

подадени заявления. 

ХVI. За апартамент № 16 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.Б, ет.1: 

І-ва група: 

1. Павлин Иванов Къндев с прослужено време 10 години, 04 месеца и 02 дни в МО. 
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ХVІІ. За апартамент № 17 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.Б, ет.1 – 

няма подадени заявления. 

ХVІII. За апартамент № 18 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.Б, ет.2: 

І-ва група: 

1. Асен Райчев Асенов с прослужено време 15 години, 11 месеца и 13 дни в МО. 

ХIХ. За апартамент № 19 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.Б, ет.2: 

ІV-та група: 

1. Николай Петров Колев с прослужено време 09 години, 02 месеца и 19 дни в МО. 

 

ХХ. За апартамент № 20 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.Б, ет.3 – няма 

подадени заявления. 

 

ХХІ. За апартамент № 21 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.Б, ет.3 – 

няма подадени заявления. 

XХІІ. За апартамент № 22 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.Б, ет.4: 

І-ва група: 

1. Пламен Димитров Петков с прослужено време 10 години, 04 месеца и 02 дни в 

МО. 

ХХІІІ. За апартамент № 23 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.Б, ет.4 – 

няма подадени заявления. 

ХХІV. За апартамент № 24 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.Б, ет.5 – 

няма подадени заявления. 

ХХV. За апартамент № 25 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.Б, ет.5 – 

няма подадени заявления. 

ХХVІ. За апартамент № 26 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.1 – 

няма подадени заявления. 

ХХVІІ. За апартамент № 27 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.1 – 

няма подадени заявления. 

ХХVІІІ. За апартамент № 28 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.1 – 

няма подадени заявления. 

ХХІХ. За апартамент № 29 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.2 – 

няма подадени заявления. 

XХХ. За апартамент № 30 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.2: 

ІV-та група: 

1. Николай Петров Колев с прослужено време 09 години, 02 месеца и 19 дни в МО. 

ХХXI. За апартамент № 31 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.2: 

ІІ-ра група: 
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1. Христина Николова Стефанова с прослужено време 09 години, 01 месец и  15 дни 

в МО.  

ХХXII. За апартамент № 32 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.3: 

І-ва група: 

1. Николай Петров Колев с прослужено време 09 години, 02 месеца и 19 дни в МО. 

ХХXIII. За апартамент № 33 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.3: 

І-ва група: 

1. Иван Нолев Христозов с прослужено време 16 години, 03 месеца и 16 дни в МО.  

ХХXIV. За апартамент № 34 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.3: 

ІІ-ра група: 

1. Христина Николова Стефанова с прослужено време 09 години, 01 месец и  15 дни 

в МО.  

 

ХХХV. За апартамент № 35 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.4 – 

няма подадени заявления. 

ХХXVІ. За апартамент № 36 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.4: 

ІV-та група: 

1. Николай Петров Колев с прослужено време 09 години, 02 месеца и 19 дни в МО. 

ХХХVІІ. За апартамент № 37 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.4 – 

няма подадени заявления. 

ХХХVІІІ. За апартамент № 38 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.5 – 

няма подадени заявления. 

ХХХІХ. За апартамент № 39 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.5 – 

няма подадени заявления. 

ХL. За апартамент № 40 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.8, вх.В, ет.5 – няма 

подадени заявления. 

XLI. За апартамент № 8 в гр.Свиленград, ул."Младост" № 6, вх.Б, ет.4: 

ІІ-ра група: 

1. Продан Благов Стоев с прослужено време 12 години, 04 месеца и 00 дни в МО.  

2. Христина Николова Стефанова с прослужено време 09 години, 01 месец и  15 дни в 

МО.  

VІІІ-ма група: 

3. Велик Стойнов Димитров с прослужено време 10 години, 02 месеца и 18 дни в МО. 

Декласиран: 

4. Христо Стоянов Христов с прослужено време 17 години, 09 месеца и 16 дни в МО - не 

са представени документи, удостоверяващи основанието за прекратяване на договора за 

кадрова военна служба. 
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ХLIІ. За апартамент № 21 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.4 ет.6 – няма 

постъпили заявления. 

XLІІI. За гараж № 3 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.4, етаж 0: 

VІІІ-ма група: 

1. Красимир Ангелов Кръстев с прослужено време 21 години, 08 месеца и 21 дни в 

МО. 

Декласиран: 

2. Данаил Ангелов Данаилов с прослужено време 27 години, 03 месеца и 20 дни – не са 

представени документи, удостоверяващи основанието за прекратяване на договора за кадрова 

военна служба.  

 

ХLIV. За апартамент № 5 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.4, ет.2 – няма 

постъпили заявления.  

 

ХLV. За апартамент № 4 в гр.Харманли, ж.к."Дружба", бл.6, вх.Б, ет.2 – няма 

постъпили заявления. 

XLVI. За апартамент № 8 в гр.Любимец, ул. "Републиканска" № 43, вх.Г, 

ет.3: 

ІІ-ра група: 

1. Николай Петров Спиров с прослужено време 04 години, 06 месеца и 03 дни в МО.  

XLVІІ. За апартамент № 13 в гр.Любимец, ул. "Републиканска" № 43, вх.Г, 

ет.5: 

ІІ-ра група: 

1. Николай Петров Спиров с прослужено време 04 години, 06 месеца и 03 дни в МО.  

V-та група: 

2. Янко Делчев Делчев с прослужено време 09 години, 06 месеца и 07 дни в МО. 

XLVIІІ. За апартамент № 11 в гр.Любимец, ул. "Републиканска" № 43, вх.В, 

ет.4: 

ІІ-ра група: 

1. Продан Благов Стоев с прослужено време 12 години, 04 месеца и 00 дни в МО.  

2. Николай Петров Спиров с прослужено време 04 години, 06 месеца и 03 дни в МО.  

VІІІ-ма група: 

3. Велик Стойнов Димитров с прослужено време 10 години, 02 месеца и 18 дни в МО. 

Декласиран: 

4. Станимир Райчев Кацаров с прослужено време 06 години, 07 месеца и 15 дни в МО – 

не са приложени удостоверения за декларирани данни от лицето и членовете на семейството 

му. 

.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

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

от 28.01.2014 г. до 27.02.2014 г. в сектор „Регионална инфраструктура на отбраната – 

гр.Хасково” към Централно военно окръжие (ЦВО), за писмено потвърждаване или 

деклариране на отказ от закупуване на същото, на адрес: гр. Хасково, ул.”Ком” № 3. 
 


