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 С П И С Ъ К 

 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,  

предоставени за управление на ДП „НКЖИ” 

 

 

На своe заседаниe, проведено на 26.06.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Горна 

Оряховица на основание Заповед № 281/05.02.2018 г. на Генералния директор на ДП 

„НКЖИ” е разгледала подадените заявления от кандидатите и предлага за настаняване и 

пренастаняване в свободните ведомствени жилищни имоти и подлежащи на освобождаване, 

при спазване на установените нормативи, следния списък на разпределение: 

 

 

ЖПС ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

1. В жилище, представляващо: стая, кухня, коридор, сервизно помещение и изба, с 

полезна площ 27,00 кв. м, с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ж.к. „Дружба-3”, бл. № 

10,  вх. Ж, ет. 8, ап. 75, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен 

Иван Неделчев Тодоров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: хол, спалня, антре и  санитарен възел, с полезна площ 

36,49 кв. м, с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Иван Ведър” № 23, жил. блок № 

100, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен  Светослав 

Красимиров Иванов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

25,00 кв. м, с адрес: спирка Ганчовец, община Дряново, област Габрово, кантон ет.1, ап.1, 

водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Севдал Йосифов Хаджиев, 

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

 

4. В жилище, представляващо: една стая, кухня, килер, баня с тоалетна и изба № 3,  с 

полезна площ 42,98 кв. м, с адрес: град Левски, община Левски, област Плевен,  ул.    

„Локомотив” № 10, бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на   ЖПС Горна Оряховица, 

да бъде настанен Борис Георгиев Атанасов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.   

 

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

29 кв. м., с адрес: гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, жп гарата, 

жил. бл. 5, ет. 1, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен 

Димитър Димитров Желев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

6. В жилище, представляващо: стая, кухня и общо с ап. 8 сервизно помещение с 

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

Велико Търново, ул. „Съединение” № 38, бл. 11, вх. А. ет. 1, ап. 7, водещо се в баланса на 

ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен  Вълчо Илиев Трифонов, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

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

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

Велико Търново, ул. ”Съединение” № 38, бл.11, вх. А, ет.2, ап.8, водещо се в баланса на 

ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанена Ани Александрова Михайлова, по реда на чл. 3, 

ал. 6 от Правилата.  

 

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

площ 33,84 кв. м., с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, алея „Младост” № 5, жил. 

Блок № 18, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на   ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен 

Иван Цонев Иванов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

 

 

 

 

02.08.2018 г. 

 


