
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ 

На основание чл.16, ал.5 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, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" 

ОБЯВЯВА за настаняване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, свободни жилища, обявени по реда на чл. 34, ал. 4 от наредбата 

като нуждаещи се от текущ ремонт, както следва: 
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Област София-град              

1 София-град Столична Изгрев гр.София ул."Тинтява", бл.12, вх.А, ет.2, ап.7 29,70 апартамент едностаен 

2 София-град Столична Кремиковци гр.София жк."Ботунец", бл.14, вх.В, ап.4 84,25 апартамент тристаен 

3 София-град Столична Кремиковци гр.София жк."Ботунец", бл.14, вх.В, ап.8 84,25 апартамент тристаен 

4 София-град Столична Кремиковци гр.София жк."Ботунец", бл.14, вх.В, ап.13 47,84 апартамент едностаен 

5 София-град Столична Кремиковци гр.София жк."Ботунец", бл.14, вх.В, ап.17 47,84 апартамент едностаен 

6 София-град Столична Кремиковци гр.София жк."Ботунец", бл.14, вх.В, ап.19 89,85 апартамент тристаен 

7 София-град Столична Кремиковци гр.София жк."Ботунец", бл.14, вх.В, ап.21 47,84 апартамент едностаен 

8 София-град Столична Кремиковци гр.София жк."Ботунец", бл.15, ап.9 60,32 апартамент двустаен 

9 София-град Столична Кремиковци гр.София жк."Ботунец", бл.15, ап.14 79,53 апартамент тристаен 

10 София-град Столична Кремиковци гр.София жк."Ботунец", бл.15, ап.18 60,32 апартамент двустаен 

11 София-град Столична Младост гр.София жк."Младост", бл.41, вх.Б, ап.17 76,22 апартамент двустаен 
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12 София-град Столична Младост гр.София жк."Младост", бл.359, вх.4, ет.7, ап.19 46,53 апартамент едностаен 

13 София-град Столична Младост гр.София кв."Полигона", бл.4, вх.А, ап.8 43,85 апартамент едностаен 

14 София-град Столична Младост гр.София кв."Полигона", бл.6, вх.Б, ап.57 43,85 апартамент едностаен 

15 София-град Столична Надежда гр.София жк."Толстой", бл.36, вх.А, ет.15, ап.97 74,14 апартамент двустаен 

16 София-град Столична Надежда гр.София жк."Свобода", бл.1, вх.А, ет.1, ап.1 66,32 апартамент двустаен 

17 София-град Столична Овча купел гр.София жк."Овча купел", бл.414, вх.Б, ет.5, ап.11 71,68 апартамент двустаен 

Област Враца               

1 Враца Враца   гр.Враца ул."Черни дрин" № 2, ет.4, ап.18 58,30 апартамент двустаен 

2 Враца Враца   гр.Враца ул."Черни дрин" № 2, ап.43 69,07 апартамент двустаен 

3 Враца Враца   гр.Враца ул."Черни дрин" № 2, ап.45 58,30 апартамент двустаен 

4 Враца Враца   гр.Враца ул."Черни дрин" № 2, ап.47 69,07 апартамент двустаен 

Област Плевен               

1 Плевен Белене   гр.Белене ул."Люлин", бл.4/43, вх.Б, ап.13 64,66 апартамент двустаен 

2 Плевен Белене   гр.Белене ул."Люлин", бл.4/43, вх.Б, ап.14 47,56 апартамент едностаен 

3 Плевен Белене   гр.Белене ул."Люлин", бл.4/43, вх.Б, ап.15 43,06 апартамент едностаен 

4 Плевен Белене   гр.Белене ул."Люлин", бл.4/43, вх.Б, ап.16 74,93 апартамент двустаен 

5 Плевен Белене   гр.Белене ул."Люлин", бл.4/43, вх.В, ап.10 64,66 апартамент двустаен 

6 Плевен Белене   гр.Белене ул."Люлин", бл.4/43, вх.В, ап.11 59,25 апартамент двустаен 

7 Плевен Белене   гр.Белене ул."Люлин", бл.4/43, вх.Г, ап.17 74,93 апартамент двустаен 

8 Плевен Белене   гр.Белене ул."Люлин", бл.4/43, вх.Г, ап.18 47,56 апартамент едностаен 

9 Плевен Белене   гр.Белене ул."Люлин", бл.4/43, вх.Г, ап.19 43,06 апартамент едностаен 

10 Плевен Белене   гр.Белене ул."Люлин", бл.4/43, вх.Г, ап.20 64,93 апартамент двустаен 

11 Плевен Белене   гр.Белене ул."Люлин", бл.4/43, вх.Д, ап.13 86,97 апартамент тристаен 

12 Плевен Белене   гр.Белене ул."Люлин", бл.4/43, вх.Д, ап.15 61,88 апартамент двустаен 

Област Велико Търново             

1 Велико 

Търново 

Велико 

Търново 

  гр.Велико 

Търново 

ул."Никола Габровски" № 63А, вх.Б, ап.4 86,03 апартамент двустаен 
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2 Велико 

Търново 

Стражица   гр.Стражица ул."Дончо Узунов" № 8А, ап.1 65,50 апартамент двустаен 

3 Велико 

Търново 

Стражица   гр.Стражица ул."Дончо Узунов" № 8А, ап.12 64,25 апартамент двустаен 

Област Русе               

1 Русе Иваново   с.Щръклево ул."Здравец" № 2, бл.МО-1, ет.2, ап.6 (стар 

адрес: ул."Теменуга" № 1А, бл.1(МО), ет.2, 

ап.6) 

48,64 апартамент двустаен 

Област Хасково               

1 Хасково Хасково   гр.Хасково бул."Васил Левски" № 61, вх.Б, ап.1 85,46 апартамент тристаен 

2 Хасково Хасково   гр.Хасково жк."Орфей", бл.35, вх.Г, ап.94 78,37 апартамент тристаен 

Област Шумен               

1 Шумен Шумен   гр.Шумен ул."Васил Априлов" № 46, вх.2, ет.7, ап.42 76,57 апартамент тристаен 

Област Сливен               

1 Сливен Сливен   гр.Сливен жк.”Стоян Заимов”, бл.78, ет.12, ап.59 36,36 апартамент едностаен 

2 Сливен Сливен   гр.Сливен ул.”Владислав Очков”, бл.3, ет.4, ап.23 30,37 апартамент едностаен 

3 Сливен Сливен   гр.Сливен кв.”Даме Груев”, бл.45, вх.Б, ет.1, ап.2 26,50 апартамент едностаен 

4 Сливен Сливен   гр.Сливен кв.”Сини камъни”, бл.10, вх.К, ет.3, ап.8 61,44 апартамент двустаен 

5 Сливен Сливен   гр.Сливен кв.”Сини камъни”, бл.1, вх.А, ет.4, ап.8 78,00 апартамент тристаен 

6 Сливен Сливен   гр.Сливен кв."Клуцохор", бл.14, вх.Г, ет.4, ап.11 98,80 апартамент тристаен 

7 Сливен Сливен   гр.Сливен жк."Дружба", бл.8, вх.Е, ет.1, ап.1 102,10 апартамент четиристаен 

8 Сливен Сливен   гр.Сливен кв.”Сини камъни”, бл.12, вх.А, ет.2, ап.4 64,19 апартамент двустаен 

Област Ямбол               

1 Ямбол Ямбол   гр.Ямбол ул.”Георги Бенковски” № 19, вх.Д, ет.5, 

ап.15 

65,00 апартамент двустаен 

2 Ямбол Ямбол   гр.Ямбол ул.”Георги Бенковски” № 22, вх.Д, ет.4, 

ап.12 

67,94 апартамент двустаен 
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3 Ямбол Ямбол   гр.Ямбол ул.”Д-р Димитър Дончев” № 33, вх.Д, ет.4, 

ап.12 

67,52 апартамент двустаен 

4 Ямбол Ямбол   гр.Ямбол ул.”Д-р Димитър Дончев” № 35, вх.Г, ет.5, 

ап.13 

67,43 апартамент двустаен 

5 Ямбол Ямбол   гр.Ямбол жк."Георги Бенковски" бл.19, вх.А, ет.4, 

ап.12 

65,42 апартамент двустаен 

6 Ямбол Ямбол   гр.Ямбол жк."Георги Бенковски" бл.1, вх.А, ет.7, 

ап.28 

65,86 апартамент двустаен 

7 Ямбол Ямбол   гр.Ямбол жк."Георги Бенковски" бл.10, вх.Д, ет.4, 

ап.97 

64,30 апартамент двустаен 

8 Ямбол Ямбол   гр.Ямбол жк."Георги Бенковски" бл.9, вх.З, ет.4, 

ап.169 

64,30 апартамент двустаен 

9 Ямбол Ямбол   гр.Ямбол жк."Георги Бенковски" бл.2, вх.А, ет.1, ап.3 57,12 апартамент двустаен 

Област Пловдив               

1 Пловдив Пловдив Източен гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" № 20, ет.4, ап.8 47,80 апартамент едностаен 

2 Пловдив Пловдив Източен гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" № 36, ет.1, ап.2   апартамент едностаен 

3 Пловдив Пловдив Западен гр.Пловдив ул."Елин Пелин"№1, вх.А, ет.1, ап.2 66,36 апартамент двустаен 

4 Пловдив Пловдив Западен гр.Пловдив кв. "Христо Смирненски", ул."Явор" № 23, 

ап.36 

84,57 апартамент тристаен 

5 Пловдив Пловдив Северен гр.Пловдив бул."България" № 156, ет.5, ап.23 41,47 апартамент едностаен 

6 Пловдив Пловдив Южен гр.Пловдив ул."Поручик Въльо Стефов" № 1, бл.1122, 

вх.В, ап.9/27 

88,42 апартамент тристаен 

7 Пловдив Пловдив Източен гр.Пловдив ул."Преспа" № 2, ап.1 31,28 апартамент едностаен-

маломерен 

8 Пловдив Пловдив Източен гр.Пловдив ул."Преспа" № 2, ет.2, ап.16 32,34 апартамент едностаен-

маломерен 

9 Пловдив Пловдив Източен гр.Пловдив ул."Преспа" № 2, ет.12, ап.82 41,57 апартамент едностаен-

маломерен 

10 Пловдив Пловдив Източен гр.Пловдив ул."Преспа" № 4, ап.111 41,57 апартамент едностаен 
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11 Пловдив Пловдив Източен гр.Пловдив ул."Преспа" № 6, ап.121 47,64 апартамент едностаен 

12 Пловдив Пловдив Източен гр.Пловдив ул."Преспа" № 8, ап.4 46,21 апартамент едностаен 

13 Пловдив Пловдив Източен гр.Пловдив ул."Преспа" № 8, ет.2, ап.10 41,57 апартамент едностаен 

14 Пловдив Пловдив Източен гр.Пловдив ул."Преспа" № 12, ет.14, ап.100 48,42 апартамент едностаен 

15 Пловдив Пловдив Източен гр.Пловдив ул."Ген.Радко Димитриев" № 1, ет.5, ап.10 46,45 апартамент едностаен 

16 Пловдив Пловдив Северен гр.Пловдив ул."Поп Манол" № 8, ателие  № 2 60,16 ателие дневна с 

кухненски 

бокс и спалня 

17 Пловдив Пловдив Южен гр.Пловдив кв."Христо Ботев", ул."Софлу" № 13, ет.3, 

ап.8 

56,39 апартамент двустаен 

18 Пловдив Пловдив Западен гр.Пловдив кв."Кишенев-Смирненски", ул."Силистра" 

№ 21, ап.12 

70,60 апартамент тристаен 

19 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 65, ап.31 37,06 апартамент едностаен 

20 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 67, ет.1, ап.6 73,68 апартамент двустаен 

21 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 67, ап.33 36,04 апартамент едностаен 

22 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 67, ет.5, ап.35 37,94 апартамент едностаен 

23 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 67, ап.36 36,66 апартамент едностаен 

24 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 67, ап.37 65,64 апартамент едностаен 

25 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 69, ет.1, ап.2 73,75 апартамент двустаен 

26 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 69, ап.21 52,64 апартамент едностаен 

27 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 69, ет.4, ап.29 52,64 апартамент едностаен 

28 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 69, ап.36 36,66 апартамент едностаен 

29 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 71, ет.1, ап.1 56,38 апартамент едностаен 

30 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 71, ет.1, ап.4 53,71 апартамент едностаен 

31 Пловдив Карлово   гр.Карлово ул."Ген.Карцов" № 71, ет.2, ап.8 53,71 апартамент едностаен 

Област Стара Загора             

1 Стара Загора Стара Загора   гр.Стара 

Загора 

ул."Липите", бл.3, (стар кв."Железник", 

бл.1), вх.А, ет.7, ап.А-31 

81,50 апартамент тристаен 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Стара Загора Стара Загора   гр.Стара 

Загора 

ул."Липите", бл.3, (стар кв."Железник", 

бл.1), вх.А, ап.А-33 

60,80 апартамент двустаен 

3 Стара Загора Стара Загора   гр.Стара 

Загора 

ул."Липите", бл.3, (стар кв."Железник", 

бл.1), вх.А, ап.А-34 

55,10 апартамент двустаен 

4 Стара Загора Стара Загора   гр.Стара 

Загора 

ул."Липите", бл.3, (стар кв."Железник", 

бл.1), вх.Г, ет.8, ап.Г-20 

68,50 апартамент двустаен 

5 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък кв."Васил Левски" № 7, вх.Г, ап.78 95,48 апартамент тристаен 

6 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък ул."24-ти Август" № 4, вх.В, ет.1, ап.65 74,68 апартамент тристаен 

7 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък ул."Васил Левски" № 39, вх.В, ап.10 75,43 апартамент двустаен 

8 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък ул."Васил Левски" № 39, вх.В, ет.1, ет.1, 

ап.3 

83,79 апартамент двустаен 

9 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък ул."Васил Левски" № 39, вх.В, ет.3, ап.9 73,10 апартамент двустаен 

10 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък ул."Илинден", бл.18, вх.Г, ап.81 84,00 апартамент тристаен 

11 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък ул."Илинден", бл.18, вх.Г, ап.91 64,45 апартамент двустаен 

12 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък ул."Илинден", бл.18, вх.Д, ет.4, ап.106 84,00 апартамент тристаен 

13 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък ул."Илинден", бл.18, вх.Д, ап.117 84,00 апартамент тристаен 

14 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък ул."Илинден", бл.18, вх,В, ап.64 69,24 апартамент двустаен 

15 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък ул."Тонзос" № 8, ап.6 100,00 апартамент тристаен 

16 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък жк."Изток", бл.11, ап.54 85,77 апартамент тристаен 

17 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък жк."Изток", бл.26, вх.Б, ап.42 83,72 апартамент тристаен 

18 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък жк."Изток", бл.52, вх.Г, ет.2, ап.57 93,59 апартамент тристаен 

19 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък жк."Изток", бл.30, вх.Г, ап.96 68,90 апартамент двустаен 

20 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък жк."Изток", бл.47, вх.В, ап.51 65,19 апартамент двустаен 

21 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък жк."Изток", бл.47, вх.Е, ет.6, ап.104 65,19 апартамент двустаен 

22 Стара Загора Казанлък   гр.Казанлък жк."Изток", бл.24,вх,"Ж", ап.165 90,80 апартамент тристаен 

 

 



Условия за кандидатстване: 

Желаещите за настаняване под наем лица, които са включени в обявения списък по чл.9, ал.1 от Наредба № Н–

22/2010 г. като нуждаещи се от жилище за населеното място, за което кандидатстват, подават в едномесечен срок от датата на 

публикуване на тази обява на страницата на Министерството на отбраната и на Изпълнителна агенция "Военни клубове и 

военно-почивно дело" в Интернет заявление в свободен текст до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни 

клубове и военно-почивно дело", на адрес: гр.София, п.к.1000, бул.”Цар Освободител” № 7, телефони за информация - 02/92-

21-500, 02/92-20-510, 02/92-21-514.  

Когато за едно жилище се подаде повече от едно заявление, класирането на желаещите за настаняване се извършва 

при спазване на поредността по чл.9, ал.2 от Наредба № Н – 22/2010 г. за съответното населено място. 

Желаещите за настаняване по този ред лица могат да кандидатстват за повече от едно жилище. 

При настаняване в жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната се прилагат максимални нормативи 

за жилищно задоволяване съгласно чл.13, ал.1 от Наредба № Н-22/2010 г., а именно: 

1. за сам служител и за двучленно семейство - двустайно жилище; 

2. за тричленно семейство - тристайно жилище; 

3. за семейство с 4 и повече членове - четиристайно жилище и по-голямо. 

Протоколът на комисията от извършената класация на кандидатите за настаняване ще се публикува на страницата 

на Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. 


