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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 16.11.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Шумен на 

основание Заповед № 1681/21.08.2017 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 ШУМЕН 

 

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

полезна площ 42,05 кв.м, с адрес: гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, Гаров площад, 

бл. 7, вх. 2, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Айхан Фехим 

Ахмед. 

 

2. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение, тераса, изба № 2 и 

таван № 2, с полезна площ 46,72 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, 

Гаров район, ул. „Мадарски конник“, бл. 9, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, 

да бъде настанен Радомир Иванов Иванов. 

 

3. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение и изба № 7, с полезна 

площ 37,89 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, ул. „Мадарски 

конник“ № 30, бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен 

Светослав Цветков Йорданов. 

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, килер, сервизни помещения, 

два балкона и избено помещение, с полезна площ 57,69 кв.м, с адрес: гр. Варна, община 

Варна, област Варна, ул. „Младежка“,  бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС 

Шумен, да бъде настанен Хасан Адем Исмаил.  

 

5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, килер, санитарен възел, коридор, тераса 

и избено помещение № 2, с полезна площ 61,41 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Добрич, 

област Добрич, бул. „25 – ти септември“, жп гара - север, бл. 4, ет. 2, ап. 2, водещо се в 

баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Добрин Димитров Кондов. 

 

6. В жилище, представляващо: една стая, кухня, коридор, външна тоалетна и изба, с 

полезна площ 35,06 кв.м, с адрес: с. Дончево, община Добрич, област Добрич, жилищен блок 

№ 3 – част от кантон, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Антон Дечев 

Димитров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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7. В жилище, представляващо: коридор, една стая, кухня – трапезария, сервизно 

помещение, изба № 4 и таванско помещение № 4, с полезна площ 41,20 кв.м, с адрес: гр. 

Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня“ № 11, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на 

ЖПС Шумен, да бъде настанен Петко Димитров Иванов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

8. В жилище, представляващо: две стаи, кухненски бокс, санитарно помещение и 

избено помещение, с полезна площ 33,89 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Добрич, област 

Добрич, бул. „Добричка епопея“, жп гара – юг, бл. 3, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС 

Шумен, да бъде настанена Фикрие Сали Мехмед, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

9. 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, жилищна сграда № 1, ет. 1, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанен Неделчо Михалев Вичев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

10. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение и изба № 4, с полезна 

площ 38,15 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, ул. „Мадарски 

конник“ № 30, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 7, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен 

Генчо Калоянов Генов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

11. В жилище, представляващо: една стая, кухня, коридор, санитарен възел, изба № 6 и 

таванско помещение № 2, с полезна площ 34,62 кв.м, с адрес: гр. Шумен, община Шумен, 

област Шумен, ул. „Калиакра“ № 26 (стар административен адрес: ул. „Калиакра“ № 3), вх. Б, 

ет. 2, ап. 9, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Стоян Вълчев Стоянов по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

12. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение, тераса, изба № 3 и 

таван № 3, с полезна площ 48,44 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, 

Гаров район, ул. „Мадарски конник“, бл. 9, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, 

да бъде настанена Янка Въкова Златева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

13. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение и изба № 5, с полезна 

площ 37,89 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, ул. „Мадарски 

конник“ № 30, бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен 

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

 

14. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, санитарно помещение, балкон и изба 

№ 11, с полезна площ 57,55 кв.м, с адрес: с. Синдел, община Аврен, област Варна, Гара 

Синдел, бл. 1, ет. 3, ап. 11, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Камен 

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

 

15. В жилище, представляващо: две стаи, коридор, мазе и санитарен възел, с полезна 

площ 37,65 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Добрич, област Добрич,  жп гара – юг, жп бл. 12, 

ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена Маринка Тодорова Колева, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

16. В жилище, представляващо: една стая, кухня и санитарно помещение, с полезна 

площ 32,97 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, жп гара – юг, ул. 

„Железничарска“ № 1, ет. 1, ап. 9, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена 

Недялка Димитрова Карчева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

             

          05.12.2018 г. 


