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 С П И С Ъ К 

 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,  

предоставени за управление на ДП „НКЖИ” 

 

На своe заседаниe, проведено на 05.02.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Шумен на 

основание Заповед № 1681/21.08.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” е разгледала 

подадените заявления от кандидатите и предлага 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: една стая, кухня, входно антре, санитарен възел и прилежащо 

избено помещение, с полезна площ 23,16  кв.м., с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, 

ул. „Девня” № 15, бл. 8, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен 

Димитър Йорданов Димитров. 

 

2. В жилище, представляващо: три стаи (едната от които е кухня, видно от протокол за 

определяне на полезната площ), входно антре (навес ) и външна тоалетна, ведно с прилежащо 

мазе № 2, с полезна площ 52,33 кв.м., с адрес: гр. Суворово, община Суворово, област Варна, 

ул. „Стара планина”, жп гара Суворово, блок № 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, 

да бъде настанен Ендай Исмаилов Ахмедов. 

 

3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, санитарно помещение и балкони, с 

полезна площ 56,55 кв.м, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня” № 19, 

сграда 06 (сграда ПКМ), ет. 3, ап. 5 и 6, водещо се в баланса на Поделение 

Електроразпределение Горна Оряховица, да бъде настанен Рачо Андонов Рачев. 

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, санитарно помещение, два балкона и изба, с 

полезна площ 53,49 кв.м, с адрес: с. Синдел, община Аврен, област Варна, Гара Синдел, блок 2, 

ет. 3, ап. 10, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанена Екатерина Стоянова 

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

 

5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, сервизно помещение, два балкона и 

мазе, с полезна площ 55,44 кв.м, с адрес: гр. Девня, община Девня, област Варна, кв. 

Повеляново, ул. „Припек” № 20, бл. 8, вх. В, ет. 2, ап. 34, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, 

да бъде настанена Маргарита Мирчева Димитрова по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

6. В жилище, представляващо една стая, кухня, санитарно помещение и избено помещение, с 

полезна площ 30,41 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, ул. 

„Железничарска” 1, жп. блок № 7, ет. 3, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанена Нуртен Лютфиева Дервиш по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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