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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: 

- 21.12.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Горна Оряховица на основание 

Заповед № 281/08.08.2018 г.  на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 04.01.2019 г. жилищната комисия при ЖПС Враца на основание Заповед № 

2360/19.11.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“;  

- 10.01.2019 г. жилищната комисия при УДВГД Горна Оряховица на основание 

Заповед № 1932/17.09.2018 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 ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

1. В жилище, представляващо: стая, кухня, антре, санитарен възел и изба, с полезна 

площ 34,24 кв.м., с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, бул. „Трети март” № 1, ет. 1, 

ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен  Аледин Тасимов 

Мейминов. 

 

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

площ 41 кв.м., с адрес: гр. Трявна, община Трявна, област Габрово, жп гарата, жил. блок 2, 

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

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

 

3. В жилище, представляващо: стая, кухня, коридор и външно сервизно помещение, 

с полезна площ 25,95 кв.м., с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, бул. „България” № 

9 В, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Валери Ангелов 

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

 

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

площ 33,13 кв.м.,  с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Братя Обретенови”     

№ 7, жил. блок 23, вх. 2, ет. 1, ап. 1а, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да 

бъде настанена Велика Георгиева Костова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

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

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

Атанаска Димитрова Димитрова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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ЖПС ВРАЦА 

 

 

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

полезна площ 44,00 кв.м., с адрес: с. Боровци, община Берковица, област Монтана,          

бл. 498, ет. 1, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Виолета 

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

 

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

полезна площ 51,75 кв.м., с адрес: с. Ясен, община Плевен, област Плевен, бл. 5, вх. Б, ет. 

3, ап. 9, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Борис Петров Методиев, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

полезна площ 28,00 кв.м., с адрес: гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, 

жил. сграда 589, вх. Б, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен 

Валентин Димитров Големанов. 

 

 

УДВГД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

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

полезна площ 65,00 кв.м., с адрес: с. Гривица, община Плевен, област Плевен, приемно 

здание, жп спирка Гривица, ул. „Георги Кочев”, бл. № 1, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса 

на УДВГД Горна Оряховица, да бъде настанен Иван Илиев Цветанов, по реда на чл. 3, ал. 

6 от Правилата. 

 

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

площ 70,85 кв.м., с адрес: гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, приемно здание жп 

гара Шумен, ул. „Станционна”, бл. № 8, вх. Б, ет. 2, ап. 6, водещо се в баланса на УДВГД 

Горна Оряховица, да бъде настанен Зарко Димитров Геговски, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор и външен санитарен възел, 

с полезна площ 35,54 кв.м., с адрес: с. Дралфа, община Търговище, област Търговище, 

приемно здание жп гара Дралфа, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на УДВГД Горна 

Оряховица, да бъде настанен Йордан Василев Златев. 
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