
 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

      ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 

                                    ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 
 

ОТДЕЛ „ УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И КАДАСТЪР” 

бул. „Мария Луиза” №110, София 1233                       www.rail-infra.bg 
тел.:  (+359 2) 932 3384                                g.dimitrova@rail-infra.bg 

факс: (+359 2) 9323979 

 
 

 С П И С Ъ К 

 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,  

предоставени за управление на ДП „НКЖИ” 

 

На свои заседания, проведени на: 

- 28.02.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Враца на основание Заповед № 

2250/08.11.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 28.02.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Горна Оряховица на основание Заповед 

№ 281/05.02.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“, са разгледали подадените 

заявления от кандидатите и предлагат за настаняване и пренастаняване в свободните 

ведомствени жилищни имоти и подлежащи на освобождаване, при спазване на установените 

нормативи, следния списък на разпределение: 

 

 

ЖПС ВРАЦА 

 

1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 

49,00 кв.м, с адрес: гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, кантон 20А, водещо 

се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Георги Харалампиев Георгиев, по реда на чл. 3, 

ал. 6 от Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 26,00 

кв.м, с адрес: гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, жилищен блок № 588,      

ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Иван Цветанов Семков, по реда на   

чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

3. В жилище, представляващо: две спални, склад, антре, кухня, баня и прилежащо мазе, с 

полезна площ 49,30 кв.м, с адрес: с. Гара Бов, община Своге, област Софийска, ул. „Искър“ № 

5, бл. 542, ет. 1, жилище № 2, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Йорданка 

Пешева Пешева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

ЖПС ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

1. В жилище, представляващо: стая, дневна, кухня, сервизни помещения и изба № 24, с 

полезна площ 55,70 кв.м, с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Цветница“ № 4,     

вх. 1, ет. 8, ап. 24, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Иво 

Милчев Иванов. 

 

2. В жилище, представляващо: стая, кухня, коридор и сервизни помещения, с полезна 

площ 36,19 кв.м, с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Иван Ведър“ № 21, жилищен 

блок 102, вх. А, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Георги 

Иванов Минчев. 
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3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, сервизни помещения и изба        

№ 60, с полезна площ 39,68 кв.м, с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Борисова“ 

№ 124, ет. 1, ап. 108, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Нежми 

Исметов Халилов.  

 

4. В жилище, представляващо: една стая, кухня, килер, баня с тоалетна и изба № 1 с 

полезна площ 42,98 кв.м, с адрес: гр. Левски, община Левски, област Плевен, ул. „Локомотив“ 

№ 10, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен 

Тасим Ахмед Али. 

 

5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре, санитарен възел и изба с полезна 

площ 39,00 кв.м, с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, кв. Западна промишлена зона, 

бул. „Трети март“ № 1, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде 

настанена Андриана Асенова Кирилова. 

 

6. В жилище, представляващо: две стаи и външна тоалетна, с полезна площ 27,83 кв.м, с 

адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, м. „Хаджигенова чешма“, жил. сграда № 2, водещо 

се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанена Мевтуне Еминова Хасанова по реда 

на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

7. В жилище, представляващо: стая, кухня и общо с ап. 1 сервизно помещение, с полезна 

площ 31,00 кв.м, с адрес: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико 

Търново, ул. „Съединение“ № 38А, бл. 11, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Горна 

Оряховица, да бъде настанена Донка Стефанова Терзиева по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

8. В жилище, представляващо: стая, кухня и външно сервизно помещение, с полезна площ 

30,02 кв.м, с адрес: гр. Дебелец,  община Велико Търново, област Велико Търново, ж.бл. 2,    

ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанена Славка Коева 

Николова по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

9. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, сервизно помещение и изба № 6 с полезна 

площ 51,00 кв.м, с адрес: гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, ул. 

„Михал Друмев“ № 20, вх. Б, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да 

бъде настанен Ангел Събев Ангелов по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           14.03.2018 г. 


