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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: 

- 16.12.2019 г. жилищната комисия при ЖПС Горна Оряховица, на основание Заповед № 

1432/01.08.2019 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 23.01.2020 г. жилищната комисия при ЖПС Шумен на основание Заповед                          

№ 1681/21.08.2017 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 03.02.2020 г. жилищната комисия при ССТ София, на основание Заповед                          

№ 1433/01.08.2019 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, представляващo: стая, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 33,08 

кв.м, с адрес: гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, ж.к ,,Младост“, бл. 322, вх. Б, ет. 4, ап. 14, 

водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанена Севда Илианова Ангелова. 

 

2. В жилище, представляващo: стая и санитарен възел, домакинско помещение, с полезна 

площ 20,09 кв.м, с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Борисова“ № 124, ет. 2, ап. 215, 

водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанена Маринка Христова Вълчева. 

 

3. В жилище, представляващo: стая, кухня, коридор, сервизно помещение и изба, с полезна 

площ 27,00 кв.м, с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ж.к. ,,Дружба-III“ бл. 10, вх. Ж, ет. 

8, ап. 75, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Станимир Спасов 

Русев. 

 

4. В жилище, представляващo: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 45,00 

кв.м, с адрес: гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, ул. ,,Свищовска“ № 71, ет. 1, ап. 5, 

водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Борислав Кръстев Косев. 

 

5. В жилище, представляващo: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 50,00 

кв.м, с адрес: гр. Дряново, община Дряново, област Габрово, жп гарата, ж.бл. 4, ет. 1, ап. 4, 

водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Христан Димитров Борисов, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

6. В жилище, представляващo: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 31,00 

кв.м, с адрес: гр.Трявна, община Трявна, област Габрово, жп гарата, ж.бл. 2, ет. 2, ап. 3, водещо 

се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Валери Александров Стоилов. 
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7. В жилище, представляващo: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 43,13 

кв.м, с адрес: гр. Левски, община Левски, област Плевен, ул. ,,Локомотив“ № 10, бл. 3, вх. Б, ет.1, 

ап.2, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанена Анка Градимирова 

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

 

8. В жилище, представляващo: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 42.00 

кв.м, с адрес: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, 

ул.,,Каймакчалан“ № 8, жил. бл. 3, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да 

бъде настанена Кръстинка Илиева Петкова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

9. В жилище, представляващo: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 41,00 

кв.м, с адрес: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. ,,Ил. 

Макариополски“ № 19, бл. 18, вх. А, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, 

да бъде настанен Димитър Иванов Вълчев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

10. В жилище, представляващo: стая, кухня, коридор и сервизно помещение, с полезна 

площ 23,82 кв.м, с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. ,,Братя Обретенови“ № 7, бл. 23, 

вх.1, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанена Цветанка 

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

 

11. В жилище, представляващo: стая, кухня и коридор, с полезна площ 30,71 кв.м, с адрес: 

гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. ,,Иван Ведър“ № 27, бл. 96, вх. А, ет. 2, ап. 4, водещо се в 

баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанена Пенка Христова Петкова, по реда на чл. 3, 

ал. 6 от Правилата. 

 

12. В жилище, представляващo: стая, кухня, коридор и килер, с полезна площ 57,30 кв.м, с 

адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. ,,Ив.Ведър“ № 31, част ЖП кантон, бл. 94, водещо 

се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Сабри Осман Осман, по реда на чл. 3, 

ал. 6 от Правилата. 

 

13. В жилище, представляващo: стая, кухня, антре и санитарен възел, с полезна площ 28,76 

кв.м, с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. ,,Иван Ведър“ № 23, жил.бл. 100, ап. 4, 

водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Красимир Христов Иванов, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

14. В жилище, представляващo: стая, кухня и коридор, с полезна площ 30,90 кв.м, с адрес: 

гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. ,,Братя Обретенови“ № 10 Г, водещо се в баланса на ЖПС 

Горна Оряховица, да бъде настанена Нурсен Илияз Юсеин, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

ЖПС ШУМЕН 

 

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

площ 49,94 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня“ № 19, сграда 07 

(сграда ППО), ет. 3, ап. 4, водещо се в баланса на РП Енергосекция Горна Оряховица, да бъде 

настанен Ивайло Ангелов Йосифов.  

 

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

помещение № 8, с полезна площ 62,19 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, 

ж.к. „Иглика“, бл. 3, вх. Б, ет. 3, ап. 8, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен 

Веселин Василев Великов, по  реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.   

 

3. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение, тераса, изба № 6 и таван 

№ 6, с полезна площ 47,92 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, Гаров 



 

район, ул. „Мадарски конник“, бл. 9, ет. 2, ап. 6, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанена Хабибе Реджебова Мюмюнова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

ССТ СОФИЯ  

 
         1. В жилище, представляващо: една стая, обща кухня и санитарно помещение, с полезна 
площ 21,67 кв. м., с адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, жп гара Перник, ул. 
„Железничарска“ № 3, ет. 1, водещо се в баланса на ССТ София, да бъде настанен Васил 
Димитров Стоянов, по реда на чл. 3, ал. 6. от Правилата. 

 

 

 

 

 

 

14.02.2020 г. 


