
 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

      ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 

                                    ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 
 

ОТДЕЛ „ УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И КАДАСТЪР” 

бул. „Мария Луиза” №110, София 1233                       www.rail-infra.bg 
тел.:  (+359 2) 932 3384                                g.dimitrova@rail-infra.bg 
факс: (+359 2) 932 3979 

 

 

 С П И С Ъ К 

 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,  

предоставени за управление на ДП „НКЖИ” 

 

На свои заседания, проведени на: 

- 18.02.2019 г. жилищната комисия при ЖПС Бургас на основание Заповед № 

257/01.02.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“,  

- 19.02.2019 г. жилищната комисия при УДВГД София на основание Заповед № 

1682/10.08.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 20.02.2019 г. жилищната комисия при УДВГД Горна Оряховица на основание Заповед 

№ 1932/17.09.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 27.02.2019 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: 

 

ЖПС БУРГАС 

 

1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарен възел, с полезна площ 47,00 

кв. м., с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Иван Вазов“ № 3, ет. 1, водещо 

се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Гочо Генчев Генов. 

 

2. В жилище, представляващо: една стая, кухня и санитарен възел, с полезна площ 28,00 

кв. м,, с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Мария Луиза“ бл. 28, вх. Б, ет. 2, 

водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанена Мария Петрова Николова.  

 

УДВГД СОФИЯ 

 

1. В жилище, представляващо: една стая, кухня и външно сервизно помещение, с полезна 

площ 23,10 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, район „Овча купел“, област София 

град, ул. „Божидарица“ № 14, жп гара Горна баня, Приемно здание, ет. 1, водещо се в баланса 

на УДВГД София, да бъде настанена Райна Димитрова Вътова, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: две стаи и сервизно помещение , с полезна площ 36,34 

кв.м, с адрес: с. Макоцево, община Горна Малина, Софийска област, жп гара Макоцево, 

Приемно здание, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанена 

Димитринка Георгиева Иванова. 

 

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

55,00 кв.м, с адрес: гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, жп гара Симитли, ул. 

„Георги Димитров“ № 45, Приемно здание, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на УДВГД София, 

да бъде настанен Димитър Стоянов Петев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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4. В жилище, представляващо: две стаи и външно сервизно помещение, с полезна площ 

53,26 кв.м, с адрес: с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, жп гара Петърч, 

Приемно здание, ет. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанена Марияна 

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

 

5. В жилище, представляващо: една стая и външно сервизно помещение, с полезна 

площ 12,00 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, район Илинден, област София град, жп 

гара Захарна фабрика – товарна, Административна сграда, ет. 2, водещо се в баланса на 

УДВГД София, да бъде настанен Виталий Иванов Вълчев. 

 

 

УДВГД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня,  коридор и санитарен възел, с полезна 

площ 69,50 кв.м, с адрес: гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, приемно здание жп 

гара Дългопол, ул. „Никола Обретенов” № 8, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД Горна 

Оряховица, да бъде настанен Ненко Петров Иванов. 

 

 

 ЖПС ШУМЕН 

 

1. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение, тераса, изба № 7 и таван 

№ 7, с полезна площ 48,04 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, 

Гаров район, ул. „Мадарски конник“, бл. 9, ет. 2, ап. 7, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, 

да бъде настанена Тамара Иванова Райнова. 

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухненска ниша, санитарно помещение, 

прилежаща изба № 1 и прилежащ таван № 1, с полезна площ 48,90 кв.м, с адрес: с. Тополи, 

община Варна, област Варна, местност „Гарата“, бл. 2, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на 

ЖПС Шумен, да бъде настанен Ивелин Русев Иванов. 

 

3. В жилище, представляващо: една стая, кухня, коридор, санитарен възел, заедно с изба 

№ 6 и таван № 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 настанена Василка Енева Стоянова по реда 

на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, тераса, заедно с изба № 2, с полезна площ 

53,23 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, Гаров район, ул. 

„Мадарски конник“, бл. 6, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена 

Джемиле Ахмед Махмудова по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

             

           

  

07.03.2019 г. 


