ПРОТОКОЛ

на комисията за повторно разглеждане на преписка за продажба на жилище от
жилищния фонд на Министерство на отбраната в село Трилистник, което се
намира в населено място, в което няма структури на МО, структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия по открита, с
Решение на министъра на отбраната № 40/12.06.2017 г., процедура по
продажба

На 06 декември 2017 г., комисия назначена със заповед №
1215/03.11.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“ /Агенцията/, се събра със задача да
преразгледа определената в съответствие с изискванията на Наредбата за
продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на
Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които
няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната и на Българската армия /Наредбата/ група на М. Н. Т. – Т., както
и класирането й по Решение на министъра на отбраната № 40/12.06.2017 г.,
отразено в Протокол с изх. № 13533/11.10.2017 г. За същата е установено, че е
подала декларация с невярно съдържание, видно от извършена проверка на
декларираните от нейна страна и съпругът й обстоятелства относно извършени
разпоредителни сделки с имоти.
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Във връзка с гореизложените обстоятелства, комисията
Р Е Ш И:
1. Отменя класиране за ап. 9 в с. Трилистник, общ. Марица, обл.
Пловдив, ул. 7, № 2, бл. Б, ет. 3, отразено в Протокол с изх. №
13533/11.10.2017 г.
2. Извършва следното класиране на кандидат-купувачите:
За ап. 9 в с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. 7, № 2, бл.
Б, ет. 3:
II-ра група:
1. Младен Димитров Начев, с прослужени 19 год., 11 м. и 15 дни в
МО.

2. Иван Иванов Войняговски, с прослужени 16 год., 02 м. и 07 дни в МО.
3. Красимир Николов Найденов, с прослужени 14 год., 07 м. и 12 дни в
МО.
4. Гергана Величкова Джунджева, с прослужени 13 год., 08 м. и 06 дни в
МО.
5. Светослав Огнемиров Колев, с прослужени 10 год., 08 м. и 22 дни в
МО.
6. Деница Владкова Деянова, с прослужени 10 год., 02 м. и 27 дни в МО.
7. Красимира Тенчева Владимирова, с прослужени 06 год., 09 м. и 27
дни в МО.
8. Симеон Веселинов Андонов, с прослужени 04 год. и 20 дни в МО.
V-та група:
9. Мария Николова Танева - Трифонова, с прослужени 09 год., 10 м. и 19
дни в МО.
VI-та група:
10. Димитър Пенев Димитров, с прослужени 09 год. и 03 м. в МО.
11. Таня Ангелова Паунова, с прослужени 03 год., 11 м. и 29 дни в МО.
Не се допуска до класиране за имота:
Петър Илианов Петров, поради непредставяне на допълнителни
документи.
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
ЗАБЕЛЕЖКА:
Лицето, класирано на първо място за съответното жилище, следва да се
яви в периода от 12.12.2017 г. до 15.12.2017 г. за писмено потвърждаване
или деклариране на отказ от закупуване на същото, в офис „Пловдив”
към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, на
адрес гр. Пловдив, ул. „Радко Димитриев“ №49, Военно общежитие,
телефон за връзка – 0892 606 863;
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