
 
 
 
 

О Б Щ И Н А  Б Л А Г О Е В Г Р А Д  
 

С П И С Ъ К 
На лицата с подадени молби и декларации за картотекиране като нуждаещи се от 

жилище по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нуж-
ди на граждани, ползване и управление на общински жилища в Община Благоевград, 
които не отговарят на условията на чл. 5, ал. 1 от същата Наредба и поради това не се 
включват в картотеката за настаняване за 2014 година. 

№ 
по 
ред 

Име, презиме, фамилия 
Адрес 
жк/  ул. 

1 2 3 
 І. Неотговарящи на чл. 5, ал. 1, т. 1 

от Наредбата – притежават жили-
щен, нежилищен, вилен имот или ½ 
или повече от ½ идеални части от 
такива имоти на територията на 
Република България. 

 

 ІІ. Неотговарящи на чл. 5, ал. 1, т. 2 
от Наредбата – прехвърляли имоти 
по т. 1 на други лица с изключение 
на прехвърляне на идеални части от 
такива имоти. 

 

1. Анка Михайлова Ненова ул. “Иван Михайлов”, № 47, мазе. 
2. Ненчо Петров Ненов ул. “Иван Михайлов”, № 47 
3. Румен Костадинов Ганчев жк “Еленово”, бл. 116, ет. 1, ап. 2 
4.  Ангел Георгиев Карадалиев жк “Ален мак”, бл. 20, вх. Б, ет. 5, ап. 10 
5. Силвия Димитрова Занева ул. “Секвоя”, № 2 
6. Мария Иванова Хаджидимитрова ул. “Орловица”, № 10 
 ІІІ. Неотговарящи на чл. 5, ал. 1, т. 3 

от Наредбата – средният месечен 
доход на член от семейството над-
вишава размера на една и половина 
минимална работна заплата, уста-
новена за страната. 

 

7. Ангел Стоянов Богданов ул. “Генерал Тодоров”, № 3, ет. 2, ап. 5 
8. Венцислав Асенов Митрев жк “Запад”, бл. 54, ет. 6, ап. 42 
9. Фина Николова Петрова бул. “Св. Д. Солунски”, № 15, вх. Б, ет. 2, ап. 4 
10. Фатиме Филдис Китанова ул. “Цар Симеон”, № 17, ет. 1, ап. 2 

 ІV. Неотговарящи на чл. 5, ал. 1, т. 4 
от Наредбата – нямат постоянен и 
настоящ адрес в гр. Благоевград 
повече от 7 г. непрекъснато. 

 






