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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: 

- 15.01.2019 г. жилищната комисия при УДВГД Пловдив на основание заповеди            

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

1835/03.09.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 11.01.2019 г. жилищната комисия при ЖПС Шумен на основание Заповед № 

1681/21.08.2017 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 

 

 

УДВГД ПЛОВДИВ 

 

 

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

полезна площ 54,35 кв.м, с адрес: с. Злати трап, община Родопи, област Пловдив, жп гара 

Тодор Каблешков, приемно здание, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да 

бъде настанена Златка Георгиева Паунова. 

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарен възел, с полезна площ 53,00 

кв.м., с адрес: с. Тополица, община Айтос, област Бургас, жп спирка Тополица, приемно 

здание, ет. 2, водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде настанена Фатме Ахмед Саид, 

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

 

 

ЖПС ШУМЕН 

 

 

1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, санитарно помещение, дрешник, два 

балкона и избено помещение, с полезна площ 62,18 кв.м., с адрес: гр. Провадия, община 

Провадия, област Варна, ул. „Янко Сакъзов“ № 37, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС 

Шумен, да бъде настанен Иван Ганчев Желев. 

 

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

38,48 кв.м., с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, ул. „Мадарски конник“ № 

30, бл. 2, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена Илинка 

Иванова Данчева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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3. В жилище, представляващо: три стаи (едната от които кухня), антре, баня, тоалетна, 

тераса, маза и таван, с полезна площ 49,62 кв.м, с адрес: с. Страшимирово, община Белослав, 

област Варна, ул. „Крайезерна“, стара спирка Страшимирово, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса 

на ЖПС Шумен, да бъде настанена Велика Александрова Илиева, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, балкон, сервизни помещения и избено 

помещение, с полезна площ 53,90 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, 

бул. „Добричка епопея“ № 2, вх. Б, ет. 6, ап. 18, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанен Милен Ангелов Пенев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

4. В жилище, представляващо: стая, кухня, коридор и външна тоалетна, с полезна площ 

25,00 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, бул. „Добричка епопея“, жп 

гара – юг, бл. 12А, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Ангел Пенев 

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