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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: 

- 15.07.2019 г. жилищната комисия при УДВГД София на основание Заповед                   

№ 1137/11.06.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 26.07.2019 г. жилищната комисия при УДВГД Горна Оряховица на основание Заповед 

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

- 10.07.2019 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 СОФИЯ 

 

1. В жилище, представляващо: стая и общо сервизно помещение, с полезна площ 11,90 

кв.м, с адрес: гр. София, община Столична - район Илинден, жп гара Захарна фабрика - 

товарна, Административна сграда, ет. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде 

настанен Кирил Иванов Насев. 

 

2. В жилище, представляващо: стая и общо сервизно помещение, с полезна площ 20,00 

кв.м, с адрес: гр. София, област София (столица), община Столична, район Надежда - 

Връбница, жп гара София север, Приемно здание,  ет. 1, водещо се в баланса на УДВГД 

София, да бъде настанен Валентин Иванов Мановски, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

44,99 кв.м, с адрес: с. Волуяк, район Надежда - Връбница, жп гара Волуяк, Приемно здание, 

ет. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанена Лиана Павлова Стефанова, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

площ 47,25 кв.м, с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, община Петрич, жп гара Петрич, 

Приемно здание, ет. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанен Георги Илиев 

Мишков.  

 

         5. В жилище, представляващо: две стаи и външно сервизно помещение, с полезна площ 

25,00 кв.м, с адрес: с. Мурсалево, област Кюстендил, община Кочериново, жп спирка 

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

настанен Кирил Георгиев Стоянов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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УДВГД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

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

полезна площ 42,00 кв.м, с адрес: с. Гривица, община Плевен, област Плевен, приемно здание 

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

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

Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: стая, кухня,  коридор и санитарно помещение, с полезна 

площ 37,00 кв.м, с адрес: гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, приемно здание жп спирка 

Ловеч, кантон 11-12-11, ет. 2, водещо се в баланса на УДВГД Горна Оряховица, да бъде 

настанен Георги Маринов Димитров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

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

помещение, с полезна площ 30,73 кв.м, с адрес: с. Дибич, община Шумен, област Шумен, 

приемно здание, жп спирка Дибич, водещо се в баланса на УДВГД Горна Оряховица, да бъде 

настанена Грозданка Георгиева Гроздева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 ЖПС ШУМЕН 

 

           1. В жилище, представляващо: антре, баня и тоалетна, три стаи (едната от които кухня) 

и килер, с полезна площ 47,24 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна,              

ул. „Стоян Заимов” 34, блок № 3, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанена Гинка Денева Петрова. 

 

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

балкона, с полезна площ 56,55 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна,              

ул. „Девня” № 19, сграда 06 (сграда ПКМ), ет. 3, ап. 5 и 6, водещо се в баланса на РП 

Енергосекция Горна Оряховица, да бъде настанен Николай Стоянов Кирчев. 

 

           3. В жилище, представляващо: една стая, коридор, санитарно помещение и балкон, с 

полезна площ 17,50 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня” № 19, 

сграда 06 (сграда ПКМ), ет. 4, ап. 24, водещо се в баланса на РП Енергосекция Горна 

Оряховица, да бъде настанен Багрян Александров Блажев. 

 

           4. В жилище, представляващо: една стая, кухня, коридор и санитарно помещение, с 

полезна площ 33,65 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня” № 19, 

сграда 07 (сграда ППО), ет. 3, ап. 3, водещо се в баланса на РП Енергосекция Горна 

Оряховица, да бъде настанен Тончо Стоянов Терзиев.  

 

           5. В жилище, представляващо: една стая, коридор, санитарен възел, балкон и склад 

(изба), с полезна площ 28,84 кв.м., с адрес: гр. Добрич, община Град Добрич, област Добрич, 

бул. „Добричка епопея”, жп гара – юг, сграда АТЦ (бл.4а), ет. 3, ап. 4, водещо се в баланса на 

ССТ Горна Оряховица, да бъде настанен Росен Веселинов Василев. 

 

           6. В жилище, представляващо: антре, две стаи, външна тоалетна, ведно с прилежащ 

склад (изба), с полезна площ 36,09 кв.м., с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна,       

ул. „Девня” № 5, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Ремзи 

Хасан Иляз. 

 

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

32,97 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Град Добрич, област Добрич, ул. „Железничарска” 1, 

жилищна сграда, блок № 7, ет. 1, ап. 9, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанена Сафие Али Осман, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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            8. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, килер, санитарно помещение, коридор и 

два балкона, с полезна площ 53,89 кв.м, с адрес: гр. Девня, община Девня, област Варна,        

кв. Повеляново, ул. „Припек” № 20, бл. 8, вх. В, ет. 1, ап. 31, водещо се в баланса на ЖПС 

Шумен, да бъде настанена Росица Стефанова Янкова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

9. В жилище, представляващо: една стая, външно санитарно помещение и избено 

помещение, с полезна площ 20,00 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Град Добрич, област 

Добрич, бул. „Добричка епопея”, жп гара – юг, бл. 5, ет. 1, ап. 6, водещо се в баланса на ЖПС 

Шумен, да бъде настанена Юсние Юсню Изет, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

10. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение и изба, 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 настанена 

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

 

  

  

 

             

           

  

07.08.2019 г. 


