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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 Министерство на отбраната /МО/, които се намират в 

населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия /БА/ 

 

 На 31 май 2021 г., комисия назначена със заповед № 909/08.04.2021 г. на 
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-
почивно дело“ /Агенцията/, се събра със задача: разглеждане на постъпили 
заявления за закупуване на жилища от жилищния фонд на МО, които се 
намират в гр. Кърджали и гр. Симеоновград, по открита процедура за 
продажба съгласно Решение на министъра на отбраната № 27/24.03.2021 г. 

При работата си комисията се ръководи от Наредбата за продажба на 
жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на МО, които се намират в 
населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и на БА /Наредбата/, приета с 
Постановление на Министерски съвет /ПМС/ № 193/08.09.2010 г., 
обнародвана в Държавен вестник брой 73/17.09.2010 г., последно изменена и 
допълнена с ПМС № 235/31.08.2015 г. 

Право да закупят жилище имат лицата, които отговарят на изискванията 
на Наредбата, при спазване на следната последователност: 

ПЪРВА ГРУПА - заварени наематели в обявеното за продажба жилище, 
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 /ППЗДС/; 

ВТОРА ГРУПА – лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата, когато те и 
членовете на техните семейства отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 
3 от ППЗДС; 

ТРЕТА ГРУПА – лицата по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата, когато те и 
членовете на техните семейства отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 
3 от ППЗДС; 
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ЧЕТВЪРТА ГРУПА – лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата, когато те 
и членовете на техните семейства отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и 
т. 3 от ППЗДС; 

ПЕТА ГРУПА - заварени наематели в обявеното за продажба жилище, 
когато те и членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл. 
71, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗДС; 

ШЕСТА ГРУПА – лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата, когато те и 
членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 
и т. 3 от ППЗДС; 

СЕДМА ГРУПА – лицата по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата, когато те и 
членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 
и т. 3 от ППЗДС; 

ОСМА ГРУПА – лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата, когато те и 
членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 
и т. 3 от ППЗДС. 

Комисията констатира, че обявлението за продажба е публикувано на 02 
април 2021 г. на интернет страниците на МО и на Агенцията, във вестник 
„БА”, в един централен всекидневник „24 часа“ и в един местен печат 
„Хасковска Марица“. Съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредбата, постъпилите 
заявления се разглеждат от комисията в едномесечен срок от изтичане на 
срока за подаването им. В тази връзка, крайният срок за подаване на 
заявления за закупуване на жилища е 05 май 2021 г., тъй като 02, 03 и 04 
май са официални почивни дни. 

След като разгледа постъпилите заявления по реда на обявените за 
продажба жилища, съгласно Приложение № 1 към Решение № 27/24.03.2021 
г., комисията констатира следното: 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

След преглед и подробен анализ на представените документи и в 
съответствие с изискванията на Наредбата, комисията  

 

Р Е Ш И: 

Извършва следното класиране на кандидат-купувачите: 
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1. За гр. Кърджали, обл. Кърджали, кв."Възрожденци", бл. 20, вх. В, 
ап. 70: 

I-ва група: 

1. Стефан Димитров Иванов с прослужени 11 год., 07 мес. и 10 дни в 
МО. 

II-ра група: 

2. Пламен Цанков Христов с прослужени 26 год., 07 мес. и 28 дни в МО.  

3. Светозар Славчев Башев с прослужени 15 год., 07 мес. и 07 дни в МО.  

4. Симеон Бисеров Бърчинков с прослужени 07 год., 03 мес. и 00 дни в 
МО. 

5. Амир Росенов Калайджиев с прослужени 03 год., 02 мес. и 00 дни в 
МО. 

VI-та група: 

6. Десислава Руменова Георгиева с прослужени 04 год., 07 мес. и 07 дни 
в МО. 

Декласиран: 

Милко Младенов Чаушев – подал е документите си за закупуване на 
жилище след изтичане на срока. 

2. За гр. Симеоновград, обл. Хасково, ул. "Стефан Караджа" № 2-4, 
вх. В, ап. 2: 

II-ра група: 

1. Симеон Бисеров Бърчинков с прослужени 07 год., 03 мес. и 00 дни 
в МО.  

2. Амир Росенов Калайджиев с прослужени 03 год., 02 мес. и 00 дни в 
МО. 

3. За гр. Симеоновград, обл. Хасково, ул. "Христо Ботев" № 29, ет. 2, 
ап. 12: 

II-ра група: 

1. Симеон Бисеров Бърчинков с прослужени 07 год., 03 мес. и 00 дни 
в МО.  
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2. Амир Росенов Калайджиев с прослужени 03 год., 02 мес. и 00 дни в 
МО. 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по 
един за Деловодство на Агенцията и един за дирекция „Управление на 
собствеността и жилищен фонд“, отдел „Жилищен фонд“.  

 

К О М И С И Я: 

  Председател:  /П/ 

  Членове:  1.   /П/ 

 2.   /П/ 

     3.   /П/ 

     4.   /П/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, класирани на първо място за съответното 
жилище, следва да се явят в периода от 09.06.2021 г. до 15.06.2021 г. 
включително, за писмено потвърждаване или деклариране на отказ от 
закупуване на същото в офис „Хасково” към Изпълнителна агенция 
„Военни клубове и военнопочивно дело“, гр. Хасково, ул. „Булаир" № 2, 
Военен клуб, телефон за връзка – 0892 606 763. 

 

 

 

 

 

 

 


