
 

Р   Е   П   У   Б   Л   И   К   А      Б   Ъ   Л   Г   А   Р   И   Я 
                                                    ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 

                                                       ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ  

И ГАРОВАТА ДЕЙНОСТ(УДВГД) ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 
 

 

 
     
 
На основание чл. 3, ал. 3 от „Правила за отдаване под наем, продажба и замяна на държавни 

жилища, ателиета, гаражи и паркоместа, предоставени за управление на ДП „НК ЖИ””, УДВГД 

Горна Оряховица  
 

О Б Я В Я В А 
 

 следните свободни жилища към 30.07.2020 г., заведени в баланса на поделението: 

№ Точен адрес на жилището Вид помещения 
Полезна 

площ 
(кв.м) 

забележка 

Регионален център Плевен   

1 
с. Гривица, общ. Плевен, ул. "Георги 

Кочев" № 1 , жп спирка Гривица - 
ПЗ , ет. 2, ап.1 

стая, кухня, коридор и 
сервизно помещение 40,00   

2 
с. Гривица, общ. Плевен, ул. "Георги 

Кочев" № 1 , жп спирка Гривица - 
ПЗ , ет. 2, ап. 2 

две стаи, кухня, коридор и 
сервизно помещение 42,00 Подлежащо на 

освобождаване 

3 
с. Гривица, общ. Плевен, ул. "Георги 

Кочев" № 1 , жп спирка Гривица - 
ПЗ , ет. 2, ап. 3 

две стаи, кухня, коридор и 
сервизно помещение 65,00 Подлежащо на 

освобождаване 

4 жп гара Долна Митрополия, ПЗ, ет. 
2, ап. 2 

две стаи, кухня и сервизно 
помещение 46,00   

5 жп гара Долна Митрополия, ПЗ, 
ет.2, ап. 1 стая и кухня 46,00   

6 гр.  Ловеч, общ.Ловеч, обл.Ловеч, 
жп спирка Ловеч, ПЗ, ет. 1 

две стаи и сервизно 
помещение 30,00   

7 гр. Ловеч, общ.Ловеч, обл. Ловеч, 
жп гара Ловеч, ПЗ ет. 1 

стая, кухня и сервизно 
помещение 43,50   

8 
гр.Ловеч,общ.Ловеч,обл.Ловеч, ПЗ 
жп спирка Ловеч, кантон 11-12-11, 

ет. 2 

 стая, кухня, коридор и 
санитарно помещение 37,00 Подлежащо на 

освобождаване 

9 
гр.Ловеч,общ.Ловеч,обл.Ловеч, 

разделен пост Ловеч север, ПЗ, ет. 2, 
ап. 3 

две стаи, кухня, коридор и 
сервизно помещение 52,00 

Освободено с 
ППП  от 
31.05.18 г. 

10 жп спирка Калейца, ПЗ, ап. 1 две стаи, коридор, килер и 
външен санитарен възел 28,00 Подлежащо на 

освобождаване 

11 жп гара Бутово, П3, ет. 2. aп. 1 две стаи, кухня и сервизно 
помещение 65,00   

Регионален център Горна Оряховица   

1 жп спирка Честово, ПЗ, ет. 1, ап. 1 стая, кухня и сервизно 
помещение 30,00 Подлежащо на 

освобождаване 

2 жп гара Павликени – ПЗ, ул. „Трети 
март“ № 41, ет. 2, ап. 1 

две стаи, кухня, коридор и 
сервизно помещение 35,81   

3 жп гара Павликени – ПЗ, ул.„Трети 
март“ № 41 ет. 2. ап.2 

две стаи, кухня, коридор и 
сервизно помещение 43,11   
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4 жп гара Павликени – П3, ул. „Трети 
март“ № 41, вх. "Запад", ет. 2, ап. 4 

две стаи, кухня, коридор, 
килер и сервизно 

помещение 
57,21   

5 жп гара Павликени – ПЗ, ул. „Трети 
март“ № 41 вх. "Запад",ет.2, aп. 5 

стая, кухня, коридор и 
сервизно помещение 37,08   

6 жп гара Царева ливада,ПЗ, ет. 2,ап. 2 две стаи, кухня и сервизно 
помещение 56,00   

7 жп гара Царева ливада,ПЗ, ет. 2,aп. 1 две стаи, кухня и сервизно 
помещение 55,00   

8 жп гара Самоводене, ПЗ, ет.1, ап.2 стая, кухня и сервизно 
помещение 38,00   

Регионален център Русе   

1 жп гара Две могили, П3,ет.2 две стаи, кухня, коридор, 
сан.възел 45,35   

2 
жп гара Борово, бул. „Шести 

септември“, ет. 2, ап. 2а 
 

две стаи, кухня, коридор и 
сервизно помещение 38,79 

Освободено с 
ППП от 
26.11.2019 г. 

Регионален център Шумен   

1 
ПЗ жп гара Шумен, ул. 

„Станционна”, бл. № 8, вх. Б, ет. 
2, ап. 1 

 стая, кухня, коридор, килер 
и сан.възел 76,02 Подлежащо на 

освобождаване 

2 
ПЗ жп гара Шумен, ул. 

„Станционна”, бл. № 8, вх. Б, ет. 
2, ап. 3 

стая, кухня, коридор, антре, 
килер и сервизно 

помещение 
45,18 

Освободено с 
ППП от 
20.07.2020 г. 

3 
ПЗ жп гара Шумен, ул. 

„Станционна”, бл. № 8, вх. Б, ет. 
2, ап. 4 

две стаи, коридор, антре и 
сервизно помещение 62,28 

Освободено с 
ППП от 
17.02.2020 г. 

4 
ПЗ жп гара Шумен, ул. 

„Станционна”, бл. № 8, вх. Б, ет. 
2, ап. 6 

две стаи, кухня, антре и 
сервизно помещение 70,85 Подлежащо на 

освобождаване 

5 
ПЗ жп гара Шумен, ул. 

„Станционна”, бл. № 8, вх. Б, ет. 
2, ап. 7 

стая, кухня, коридор и 
сан.възел 35,70 Подлежащо на 

освобождаване 

6 ПЗ жп спирка Дибич 
стая, кухня, коридор, килер 

и външно сервизно 
помещение 

30,73 Подлежащо на 
освобождаване 

7 жп гара Подвис, ПЗ, aп.1 две стаи, коридор, сервизно 
помещение 45,00   

8 жп гараСлавяново, ПЗ, ет.2,ап.1 три стаи, кухня, коридор, 
килер и санитарен възел 51,85   

Регионален център Варна   

1 
с. Езерово, общ. Белослав, ПЗ жп 
гара Езерово, ул. „Гарата” № 1, 

ет. 2, ап. 2 

две стаи, кухня, коридор, 
сервизно помещение и 

тераса 
60,67 Подлежащо на 

освобождаване 

2 ПЗ жп гара Белослав, ет. 2, ап. 2 две стаи, кухня, коридор и 
сервизно помещение 47,75 Подлежащо на 

освобождаване 

3 ПЗ жп гара Добрич север, ет.2, 
ап. 1 

две стаи, кухня, коридор и 
санитарен възел 69,79 Подлежащо на 

освобождаване 

4 
гр. Варна, ново ПЗ и чета жп 

спирка Варна, ул. „Стара гара” 
№2, ет. 2,  ап. 1 

дневна с кухня, спалня, 
коридор и баня-тоалет  40,08 

Освободено с 
ППП от 
10.04.2019 г. 

5 
гр. Варна, ново ПЗ и чета жп 

спирка Варна, ул. „Стара гара” 
№2, ет. 2,  ап. 2 

дневна, кухня, спалня, 
коридор и баня-тоалет 50,86 Подлежащо на 

освобождаване 

6 
гр. Варна, ново ПЗ и чета жп 

спирка Варна, ул. „Стара гара” 
№2, ет. 2,  ап. 4 

две стаи, кухня, коридор, 
килер и баня с тоалетна 40,56 

Освободено с 
ППП от 
10.10.2019 г. 

7 жп гара Вълчи дол, ПЗ, ет.2, ап. 1 три стаи, кухня, коридор и 
сервизно помещение 85,00   

8 жп спирка Невша, ПЗ, ет. 2, aп. 1 две стаи, кухня, килер 38,69   



9 жп спирка Невша, ПЗ, ет. 2,  aп. 2 стая, кухня, килер 21,51  

10 
жп гара Дългопол, ПЗ, ул. 

„Никола Обретенов“ № 8, ет. 2,  
aп. 1 

две стаи, кухня, коридор и 
санитарен възел 69,50 

Освободено с 
ППП от 
30.11.2019 г. 

 
Право да кандидатсват имат лица, които са в трудово-правни отношения с ДП „НК ЖИ”, 
ако те и членовете на семейството им, отговарят на следните условия ( съгласно чл. 22 от 

ППЗДС); 
1. да имат определена по надлежния ред жилищна нужда в населеното място, където работят и 

живеят постоянно; 

2. не притежават в същото населено място жилище или вила, годни за постоянно обитаване; 

3. не са прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване, през последните 5 

години преди подаване на заявлението за настаняване; 

 

Необходими документи за кандидатстване 

 

1. Заявление – с посочен жилищен имот от обявените и обоснована нуждата от жилище( по 

образец); 

2. Декларация по чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗДС, подписана от двамата съпрузи (по 

образец); 

3. Служебна бележка от съответното поделение, чийто работник или служител е 

кандидата, потвърждаваща трудово-правните отношения и трудовия стаж на кандидата; 

4. Обосновано становище от ръководителя на съответното поделение, чийто работник или 

служител е кандидата; 

5. Данъчни удостоверения за декларирани данни от кандидата и членовете на семейството 

му, от отдел „Местни данъци и такси” към съответната община, където попада 

жилището, за което кандидатства (не се отнася за деца, ненавършили пълнолетие); 

6. Удостоверения от регистъра по вписванията по партидите на кандидата и членовете на 

семейството му, издадени от Службата по вписванията при Районния съд, в района в 

който попада жилището, за което се кандидатства; 

7. Нотариално заверена декларация, в случай, че лицето няма сключен граждански брак, но 

осъществява съвместно съжителство с партньор/ка. 
 
Заявления и документи от кандидатите за настаняване се подават в четиринадесет дневен 

срок от датата на сваляне на обявата /срок за обявяване – 7 дни/ 
 

За информация: Катерина Цветанова – жп тел. 891 /23 – 81; 0889446425   
 
 


