
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ 

 

На основание чл.16, ал.6 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, извън обявени по реда на чл. 34, ал. 4 от наредбата като 

нуждаещи се от текущ или основен ремонт, които са под максималния норматив за жилищно задоволяване по чл. 13, ал. 1, т. 1 

от Наредба № Н-22/2010 г., както следва: 

№ община  населено място  административен адрес  
вид на 

имота 

площ  

на 

имота  

тип 

апартамент 

1 2 3 4 5 6 7 

Област София-град         

1 Столична гр. София ж.к. "Люлин 5", бул. "Райко Даскалов", бл.519, вх. Г, ет. 4, ап. 11 апартамент 46,99 едностаен 

2 Столична гр. София ул. "Гео Милев" № 112, вх. Б, ет. 4, ап. 14 апартамент 44,36 едностаен 

Област Враца           

1 Враца гр. Враца ул. "Черни дрин" № 2, ет.1, ап.4 апартамент 38,23 едностаен 

Област Варна           

1 Варна гр. Варна ж.к. "Възраждане", ул. „Ана Феликсова" № 16, вх. 8, ет. 1, 

ателие № 2  

ателие  38,92   

Област Пловдив          

1 Пловдив гр. Пловдив ул. "Ген. Радко Димитриев" № 37, ет.1, ап.2 апартамент 41,42 едностаен 

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

3 Карлово гр. Карлово бул. "Освобождение"№ 19Б, ет.3, ап. В апартамент 44,75 едностаен 

4 Карлово гр. Карлово бул. "Освобождение" № 19Б, ет.4, ателие И ателие  54,68   

5 Карлово гр. Карлово бул. "Освобождение" № 19, вх. Б, ет.4, ап. Д апартамент 61,70 едностаен 



1 2 3 4 5 6 7 

6 Карлово гр. Карлово бул. "Освобождение" № 19, вх. В, ет.3, ап. В апартамент 51,13 едностаен 

Област Стара Загора         

1 Стара Загора гр. Стара Загора ул. "Липите", бл.3, вх. А, ап. А-1 апартамент 51,30 едностаен 

2 Стара Загора гр. Стара Загора ул. "Липите", бл.3, вх. А, ап. А-14 апартамент 59,20 едностаен 

3 Стара Загора гр. Стара Загора ул. "Липите", бл.3, вх. А, ап. А-29 апартамент 59,20 едностаен 

4 Стара Загора гр. Стара Загора ул. "Липите", бл.3, вх. А, ап. А-30 апартамент 60,70 едностаен 

5 Стара Загора гр. Стара Загора ул. "Липите", бл.3, вх. Г, ет.7, ап. Г-19 апартамент 60,00 едностаен 

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, 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" /Агенцията/ в Интернет, подават заявление в свободен текст до изпълнителния директор на Агенция, на 

адрес: гр. София, п.к.1000, бул. „Цар Освободител” № 7.  

Телефони за информация - 02/92-21-511, 02/92-21-510, 02/92-21-503.  

Когато за едно жилище са 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. 

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“.  


