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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: 

- 10.08.2020 г. жилищната комисия на ЖПС Шумен на основание Заповед № 

1681/21.08.2017 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 26.08.2020 г. жилищната комисия на ЖПС Враца на основание Заповед № 850/22.05.2020 

г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 27.08.2020 г. жилищната комисия на ЖПС Бургас на основание Заповед № 

1347/04.08.2020 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 ШУМЕН  

 

         1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, килер, санитарен възел, две 

тераси и изба № 40, с полезна площ 53,89 кв.м, с адрес: гр. Девня, община Девня, област Варна, 

кв. „Повеляново”, ул. „Припек”, бл. 8, вх. В, ет. 4, ап. 40, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, 

да бъде настанен Димитър Славчев Кръстев. 

 

         2. В жилище, представляващо: една стая, коридор, санитарен възел и балкон, с полезна 

площ 20,14 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, сграда ПКМ, ул. „Девня” 

№19, ет. 4, ап. 20, водещо се в баланса на РП Енергосекция Горна Оряховица, бъде настанен 

Живко Колев Атанасов. 

 

3. В жилище, представляващo: две стаи, коридор и тоалетна, с полезна площ 44,00 кв.м, с 

адрес: с. Оборище, община Вълчи дол, област Варна, жп спирка Оборище, жп бл. 1, ап. 3, 

водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Пламен Николов Пенев, по реда на чл. 3, 

ал. 6 от Правилата. 

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, килер, коридор и санитарен възел, с 

полезна площ 55,47 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, сграда ПКМ, ул. 

„Девня” №19, ет. 3, ап. 7, 8 и 9, водещо се в баланса на РП Енергосекция Горна Оряховица, да 

бъде настанена Лиляна Георгиева Жекова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

5. В жилище, представляващо: една стая, тераса, сервизно помещение, мазе № 3 и таван № 

3, с полезна площ 43,22 кв.м, с адрес: с. Страшимирово, община Белослав, област Варна, ул. 

„Крайезерна” № 30, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена Лиляна 

Георгиева Ярова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и външен санитарен възел, с полезна площ 

38,00 кв.м, с адрес: с. Ново Ботево, община Добричка, област Добрич, сп. Ботево, жилищна 

сграда № 3, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Георги Стоянов Димитров, 

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

 

7. В жилище, представляващо: една стая, кухня, санитарно помещение, изба и таван, с 

полезна площ 42,17 кв.м, с адрес: с. Тополи, община Варна, област Варна, местност „Гарата” 

бл. 2, ет. 2, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена Иванка Тодорова 

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

 

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

площ 48,65 кв.м, с адрес: гр. Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Бойчо Желев” № 

112, кантон на км 491+300, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Тодор 

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

 

9. В жилище, представляващо: две стаи, коридор и тоалетна, с полезна площ 44,00 кв.м, с 

адрес: с. Дончево, община Добричка, област Добрич, жп спирка Дончево, жп блок 1, ап. 4, 

водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Руси Русев Иванов, по реда на чл. 3, ал. 

6 от Правилата. 

 

         10. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, килер, санитарен възел, две 

тераси и изба № 33, с полезна площ 55,44 кв.м, с адрес: гр. Девня, община Девня, област Варна, 

кв. „Повеляново”, ул. „Припек”, бл. 8, вх. В, ет. 1, ап.33, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, 

да бъде настанена Калина Костадинова Иванова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

  

11. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, килер, санитарен възел и две 

тераси, с полезна площ 50,91 кв.м, с адрес: гр. Девня, община Девня, област Варна, кв. 

„Повеляново”, ул. „Припек”, бл. 8, вх. В, ет. 2, ап.36, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да 

бъде настанена Йорданка Димитрова Димитрова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

12. В жилище, представляващо: две стаи, входно антре, баня - тоалет, кухня, дрешник, два 

балкона и избено помещение № 6, с полезна площ 53,49 кв.м, с адрес: с. Синдел, община Аврен, 

област Варна, жп гара Синдел, бл. 2, ет. 2, ап.6, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанена Дойка Кателиева Топалова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

38,66 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, ул. „Мадарски конник” № 

30, бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 8, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена Анка 

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

 

         14. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, сервизно помещение, тераса и 

мазе, с полезна площ 49,87 кв.м, с адрес: с. Синдел, община Аврен, област Варна, жп гара 

Синдел, жилищен блок № 3, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен, 

Ивайло Живков Янков по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

ЖПС ВРАЦА 

 

1. В жилище, представляващо: антре, кухня, спалня, сервизно помещение и тераса, с 

полезна площ 35,14 кв.м, с адрес: с. Желен, община Своге, област Софийска, жп спирка Желен, 

жп кантон 36+350, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Наско 

Атанасов Рангелов. 

 



 

 

 

 

 2. В жилище, представляващо: коридор, кухня, стая, тоалетна и тераса с полезна площ 

42,16 кв.м, с адрес: с. Церово, община Своге, област Софийска, ул. „Генерал Гурко“ № 1, 

кантон, бл. 1, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Иван Георгиев 

Кръстанов. 

 

 3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 

60,82 кв.м, с адрес: гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Княз Александър Батенберг“ 

№ 4, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Милен Николаев Илиев. 

 

 4. В жилище, представляващо: кухня, килер, спалня, сервизно помещение, антре, две 

тераси и изба №7, с полезна площ 42,00 кв.м, с адрес: гр. Мездра, община Мездра, област Враца, 

ул. „Шипка“ № 48, бл. 13, ет. 2, ап. 7, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена 

Марияна Николаева Котова. 

 

 

         ЖПС БУРГАС 

 

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

39,98 кв.м, с адрес: гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ул. „Железничарска“ № 4, ет. 1, 

ап. 1, водещо се в баланса на ССТ Пловдив, да бъде настанен Тодор Стефов Стефов. 

 

 2. В жилище, представляващо: една стая, кухня, коридор и санитарен възел, с полезна 

площ 38,00 кв.м, с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, бул. „Мария Луиза“, бл. 28, 

вх. 2, ет. 2, ап. ляв, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настаненa Рада Андонова 

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

 

 3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, килер и санитарен възел, с 

полезна площ 62,00 кв.м, с адрес: с. Лозарево, община Сунгурларе, област Бургас, жп гара 

Лозарево, блок № 2, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настаненa Ганка 

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

 

 

11.09.2020 г. 


