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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: 
   - 18.05.2022 г. жилищната комисия на ЖПС Бургас, на основание Заповед  

№ З-324/23.02.2021 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 
- 25.05.2022 г. жилищната комисия на УДВГД Пловдив, на основание Заповед  

№ З-1405/19.08.2021 г. и Заповед № З-1849/05.11.2021 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 
- 30.05.2022 г. жилищната комисия на ЖПС Шумен, на основание Заповед  

№ 1681/21.08.2017 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 
- 02.06.2022 г., жилищната комисия на ЖПС София, на основание Заповед 

№ З-2151/15.12.2021 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, са разгледали подадените 
заявления от кандидатите и предлагат за настаняване и пренастаняване в свободните 
ведомствени жилищни имоти, при спазване на установените нормативи, следния списък на 
разпределение: 

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

площ 47,00 кв.м, с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 3, ет. 
1, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Ердинч Ремзи Шабан. 

 
2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре и санитарен възел, с полезна площ 

49,30 кв. м, с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, бул. „Мария Луиза“, блок 12 - 
партер, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Хамид Мехмед Хасан. 
 

3. В жилище, представляващо: стая, кухня, коридор, сервизно помещение и таванско 
помещение с полезна площ 50,59 кв.м и мазе с адрес: гр. Айтос, община Айтос, област Бургас, 
жп гара Айтос, бл. 2, ет. 1, ап. ляв, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Ахмед 
Селим Ахмед, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, санитарен възел, с полезна площ 
42,00 кв.м и мазе, с адрес: гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, жп гара Карнобат, бл. 
10, вх. 1, ет. 3, ап. десен, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Красимир 
Пейчев Марков, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 
УДВГД ПЛОВДИВ 

 
1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарен възел, с полезна площ 53,00 

кв.м, с адрес: с. Тополница, община Айтос, област Бургас, жп спирка Тополница, ПЗ, ет. 2, 
водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде настанена Фатме Ахмед Саид, по реда на чл. 
3, ал. 6 от Правилата. 
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2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридори, баня и тоалетна, с полезна площ 
64,96 кв.м, с адрес: с. Злати трап, община Родопи, област Пловдив, жп гара Тодор Каблешков, 
Приемно здание, ет. 2, ап. 2, (СОС 31036.30.2.1.2), водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да 
бъде настанена Пенка Атанасова Вучкова. 
 

3. В жилище, представляващо: три стаи, кухня, антре, коридор, ниша и санитарно 
помещение, с полезна площ 60,50 кв.м, с адрес: гр. Септември, община Септември, област 
Пазарджик, жп гара Септември, Приемно здание, ул. „Л. Каравелов“ № 2, ет. 2, ап. 1, (СОС 
66264.510.1.7.2), водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде настанен Пламен Стефанов 
Китанов. 

 
ЖПС ШУМЕН 
 
1. В жилище, представляващо: една стая, кухненска ниша, коридор и санитарно 

помещение, с полезна площ 33,25 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. 
„Девня“ № 19, сграда ППО, ет. 4, ап. 8, водещо се в баланса на РП Енергосекция Горна 
Оряховица, да бъде настанен Мариан Жечев Киров. 

 
2. В жилище, представляващо: три стаи, кухня, коридор, сервизни помещения и две тераси, 

с полезна площ 72,31 кв.м и избено помещение № 4 с площ 5,00 кв.м, с адрес: гр. Попово, 
община Попово, област Търговище, жк „Русаля“, бл. 52, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на 
ЖПС Шумен, да бъде настанен Ивайло Георгиев Иванов. 

 
3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, санитарно помещение и балкон, с полезна 

площ 49,02 кв.м, ведно с прилежаща изба № 11 с полезна площ 12,38 кв.м, с адрес: с. Синдел, 
община Аврен, област Варна, жп гара Синдел, бл. 1, ет. 3, ап. 11, водещо се в баланса на ЖПС 
Шумен, да бъде настанен Камен Петров Николов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 
4. В жилище, представляващо: две стаи, кухненски бокс, коридор и санитарен възел, с 

полезна площ 49,94 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня“ № 19, 
сграда ППО, ет. 4, ап. 9, водещо се в баланса на РП ЕНС Горна Оряховица, да бъде настанена 
Спаска Иванова Янкова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

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

47,53 кв.м, заедно с изба № 2 с площ 17,53 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, 
област Шумен, Гаров район, ул. „Мадарски конник“, бл. 7, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на 
ЖПС Шумен, да бъде настанен Реджеб Мустафа Мустафа, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 
ЖПС СОФИЯ 

 
1. В жилище, представляващо: една стая, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 

40,75 кв.м, с адрес: гр. София, район Слатина, община Столична, област София-град, жп спирка 
Христо Смирненски, бл. 1, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен 
Галин Николов Нешев.  

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

35,32 кв.м, с адрес: гр. София, район Слатина, община Столична, област София-град, жп спирка 
Христо Смирненски, бл. 1, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена 
Ваня Маринова Данова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
 

3. В жилище, представляващо: една стая, кухня, антре, лоджия и сервизно помещение, с 
полезна площ 41,94 кв.м, и мазе № 11 с площ 9,81 кв.м, с адрес: гр. София, район Слатина, 
община Столична, област София-град, жп спирка Христо Смирненски, бл. 4, ет. 3, ап. 12, 
водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Валери Стоянов Камбуров. 

 



4. В жилище, представляващо: стая и кухня, с полезна площ 38,48 кв.м, заедно с 
прилежащо мазе № 14 с площ 2,88 кв.м, с адрес: гр. София, район Сердика, община Столична, 
област София-град, ж.к. „Фондови жилища“, бл. 11, вх. А, ет. 4, ап. 14, водещо се в баланса на 
ЖПС София, да бъде настанена Александра Огнянова Рушкова. 
 

5. В жилище, представляващо: една стая, кухня и външно сервизно помещение с полезна 
площ 35,00 кв.м, с адрес: с. Волуяк, район Връбница, община Столична, област София-град, жп 
гара Волуяк, ул. „Победа“ № 8, жилищна сграда № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на 
ЖПС София, да бъде настанен Дамян Цветанов Велев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 
6. В жилище, представляващо: една стая, кухня, коридор, килер и сервизно помещение с 

полезна площ 34,20 кв.м, с адрес: гр. Радомир, община Радомир, област Перник, жп гара 
Радомир, ул. „Гарата“ № 102 /четно + жилище/, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, 
да бъде настанена Жека Стефанова Цонева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 
7. В жилище, представляващо: една стая и общо етажно сервизно помещение с полезна 

площ 12,00 кв.м, с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Св. Иван 
Рилски“ № 94, бекярско жилище № 9, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена 
Иванка Асенова Минчева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 
8. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение с полезна площ 52,00 

кв.м, с адрес: с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, жп гара Генерал 
Тодоров, бл. 1, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Зоица 
Атанасова Георгиева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 
 
           16.06.2022 г. 
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