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 С П И С Ъ К 

 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,  

предоставени за управление на ДП „НКЖИ” 

 

На свои заседания, проведени на: 

- 17.08.2018 г. и 04.09.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Шумен на основание 

Заповед № 1681/21.08.2017 г.  на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 24.08.2018 г. жилищната комисия при УДВГД Пловдив на основание Заповеди № 

1432/16.07.2015 г., № 776/14.04.2016 г., № 2/02.01.2018 г. и № 988/16.05.2018 г. на Генералния 

директор на ДП „НКЖИ”; 

- 30.08.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Пловдив на основание Заповед № 

1811/08.09.2017 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 ШУМЕН 

 

1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня с трапезария, килер, сервизни помещения, 

коридор, два балкона и изба, с полезна площ 72,44 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област 

Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 76А, вх. Е, ет. 7, ап. 126, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да 

бъде настанен Николай Янков Николов. 

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, килер, входно антре, коридор, санитарен 

възел, избено помещение и таванско помещение, с полезна площ 43,27 кв.м, с адрес: гр. Варна, 

община Варна, област Варна, ул. „Девня“ № 15, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, 

да бъде настанен Сергей Алимович Даценко. 

 

3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор и сервизно помещение, с полезна 

площ 39,05 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня“ № 7, ап. 1, водещо 

се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Недьо Кънчев Недев. 

 

4. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение, тераса, изба и таван, с 

полезна площ 44,90 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, ул. „Мадарски 

конник“, бл. 9, ет. 2, ап. 8, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Алтан Ахмедов 

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

 

5. В жилище, представляващо: стая, кухня, коридор и санитарен възел, с полезна площ 

51,30 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня“ № 19 (сграда ППО), ет. 4, 

ап. 10, водещо се в баланса на Поделение „Енергоразпределение“ Горна Оряховица, да бъде 

настанен Георги Димитров Михайлов. 

  

6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и външно сервизно помещение, с полезна 

площ 44,00 кв.м, с адрес: с. Оборище, община Вълчи дол, област Варна, жп гара Оборище, 
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жилищна сграда № 1, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен 

Джелалбаяр Кемал Изет, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

7. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, сервизно помещение, два балкона 

и избено помещение, с полезна площ 52,94 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, 

ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 401, вх. 14, ет. 2, ап. 244, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, 

да бъде настанен Георги Вълчев Георгиев. 

 

8. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, сервизно помещение, две мази и таванско 

помещение, с полезна площ 50,34 кв.м, с адрес: с. Езерово, община Белослав, област Варна, ул. 

„Александър Стамболийски“ № 4, бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, 

да бъде настанен Наспи Хюсеин Хасан. 

 

9. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, санитарно помещение и избено 

помещение, с полезна площ 36,01 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Добрич, обладт Добрич, бул. 

„Добричка епопея“, жп гара – юг, бл. 5, ет. 1, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанена Тодорка Димова Карамелска, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

УДВГД ПЛОВДИВ 

 

1. В жилище, представляващо: две преходни стаи, кухня, коридор, килер, и санитарно 

помещение, с полезна площ 52,06 кв.м., с адрес: гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, 

Приемно здание, бул. „Съединение“, кв. 87, вх. Б, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД 

Пловдив, да бъде настанен Енчо Латунов Радомиров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, антре и санитарно помещение, с 

полезна площ 69,29 кв.м., с адрес: гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, Приемно 

здание, вх. А, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде настанен Йордан 

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

 

3. В жилище, представляващо: стая, килер, кухня, антре и тоалетна, с полезна площ 30,06 

кв.м., с адрес: с. Злати трап, община Родопи, област Пловдив, жп гара Тодор Каблешков, 

Приемно здание, ет.2, ап. 3, водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде настанен Дафин 

Милков Лешков.  

 

ЖПС ПЛОВДИВ 

 

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

56,94 кв.м, с адрес: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Герасм 

Папазчев“ № 14, бл. 3, ет. 3, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанен 

Георги Петров Янакиев. 

 

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

45,00 кв.м, с адрес: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, кантон № 31, ет. 

1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанена Минка Йорданова Кирилова, 

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

 

 

 

 

 

14.09.2018 г. 


