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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: 

   - 28.04.2022 г. жилищната комисия на ЖПС Горна Оряховица, на основание Заповед  

№ 1432/01.08.2019 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 23.06.2022 г. жилищната комисия на ЖПС Враца, на основание Заповед № З-

1092/30.06.2021 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 27.06.2022 г. жилищната комисия на УДВГД Пловдив, на основание Заповеди №№ З – 

1405/19.08.2021 г. и З-1849/05.11.2021 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 07.07.2022 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 ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

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

55,06 кв.м, и изба № 6 от 5,18 кв.м, с адрес: гр. Стражица, община Стражица, област Велико 

Търново, ул. „Михаил Друмев” № 20, вх. Б, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Горна 

Оряховица, да бъде настанена Мая Страхилова Момчилова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: стая, кухня, коридор и външно сервизно помещение,  с 

полезна площ 39,95 кв.м, с адрес: гр. Дряново, община Дряново, област Габрово, жп гара 

Дряново,  ул. „Железничарска“ № 12, бл. 4, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Горна 

Оряховица, да бъде настанена Невяна Хараламбева Стоянова, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

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

33,31 кв.м, с адрес: гр. Ловеч,  община Ловеч, област Ловеч, ул. „Амбарица”, бл. 4, ет. 1, ап. 4, 

водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанена Иванка Цветанова Илиева, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

30,30 кв.м, с адрес: гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, ул. „Амбарица”, бл. 4, ет. 1, ап. 3, 

водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Васил Колев Колев, по реда на 

чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

25,31 кв.м и изба № 4 с площ от 10,24 кв.м, с адрес: гр. Горна Оряховица, община Горна 

Оряховица, област Велико Търново, ул.“Иларион Макариополски“ № 30, бл. 14, ет. 2, ап. 4, 

водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанена Магдалена Кирилова Досева, 

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

 

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

площ 45,88 кв.м, и изба № 12 с площ от 14,39 кв.м, с адрес: гр. Горна Оряховица, община Горна 

Оряховица, област Велико Търново, ул. „Съединение” № 42, бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап.12, водещо се 

в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Радослав Стефанов Златев, по реда на  

чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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7. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ          

25,40 кв.м, с адрес: гр. Павликени,  община Павликени, област Велико Търново, жп гарата,      

бл. 5, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанена Анелия 

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

 

8. В жилище, представляващо: стая, кухня и общо с ап. 1 сервизно помещение, с полезна 

площ 34,08 кв.м, и изба № 2 с площ 18,85 кв.м, с адрес: гр. Горна Оряховица, община Горна 

Оряховица, област Велико Търново,  ул. „Съединение” № 38, бл. 11, вх. А, ет. 2, ап. 2, водещо 

се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанена Донка Стефанова Терзиева, по реда 

на  чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

9. В жилище, представляващо: стая, кухня, коридор и външно сервизно помещение с 

полезна площ 36,19 кв.м, с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Иван Ведър” № 21, 

жил. блок № 102, вх. А, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен 

Людмил Иванов Минев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

38,80 кв.м, с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. “Иван Ведър” № 31, бл. 94, водещо 

се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да бъде настанен Недрет Дауд Байрям, по реда на чл. 3, 

ал. 6 от Правилата. 

 

ЖПС ВРАЦА 

 

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

площ 44,00 кв.м, с адрес: с. Боровци, община Берковица, област Монтана, бл. 498, ет. 1, ап. 4, 

водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Виолета Стефанова Дикова, по реда на 

чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

УДВГД ПЛОВДИВ 

 

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

полезна площ 51,28 кв.м, с адрес: с. Поповица, община Садово, област Пловдив, жп гара 

Поповица, приемно здание, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде 

настанен Красимир Илиев Янев. 

 

ЖПС СОФИЯ 

 

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

54,98 кв.м и прилежащо мазе № 10 с площ от 15,00 кв.м, с адрес: с. Яна, район Кремиковци, 

община Столична, област София-град, ул. „Васил Левски“ № 20, бл. 3, ет. 3, ап. 10, водещо се в 

баланса на ЖПС София, да бъде настанена Мария Йорданова Георгиева, по реда на чл. 3, ал. 6 

от Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре и сервизно помещение, с полезна 

площ 46,04 кв.м и мазе № 5 с площ от 12,15 кв.м, с адрес: гр. София, район Слатина, община 

Столична, област София-град, жп спирка Христо Смирненски, бл. 4, ет. 1, ап. 3, водещо се в 

баланса на ЖПС София, да бъде настанен Христо Методиев Томев, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, тераси, антре и сервизно помещение, с 

полезна площ 60,23 кв.м и мазе, с адрес: с. Калотина, община Драгоман, област Софийска, жп 

гара Калотина, жилищна сграда № 1, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Александър Михайлов Михайлов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

        18.07.2022 г. 

 


