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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: 

- 26.04.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Бургас на основание Заповед                            

№ 372/19.02.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

-  02.05.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Горна Оряховица на основание Заповед 

№ 281/05.02.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“; 

- 09.05.2018 г. жилищната комисия при УДВГД Горна Оряховица на основание Заповед 

№ 1524/26.07.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”,  

- 21.05.2018 г. жилищната комисия при УДВГД София на основание Заповед № 

246/30.01.2018 г., 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 БУРГАС 

 

1. В жилище, представляващо: една стая , кухня, антре и санитарно помещение, с 

полезна площ 30,00 кв.м., с адрес: гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, жп гара 

Карнобат, жилищна барака №16, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Адил 

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

 

2. В жилище, представляващо: една стая, кухня с ниша,сервизно помещение и тераса, с 

полезна площ 44,05 кв.м., с адрес: гр.Сливен, община Сливен, област Сливен, ул. „Гаров 

Район” № 11, ет. 3, ап. 12, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде настанен Георги 

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

 

3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарен възел, с полезна площ 35,00 

кв.м., с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, жп гара Владимир Павлов, кантон № 

36, вх. 2, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Ахмед Шукри Джурул.  

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, тераса и сервизни помещения, с полезна 

площ 48,32 кв.м., с адрес: гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, ул. „Гаров Район” № 11, 

ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде настанен Валентин Георгиев 

Попов. 

 

5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, тераса и сервизни помещения, с полезна 

площ 48,32 кв.м., с адрес: гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, ул. „Гаров Район” № 11, 

ет. 2, ап. 6, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде настанен Недялко Христанов 

Недялков. 
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ЖПС ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

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

32,00 кв.м, с адрес: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, 

ул. „Теменуга” № 3, жп общ. 1, ет. 6, ап. 58, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, да 

бъде настанен Живко Маринов Живков. 

 

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

24 кв.м, с адрес: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. 

”Ил. 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. 

 

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

37,00 кв.м, с адрес: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, 

ул. „Каймакчалан” № 8, жил. бл. 3, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Горна Оряховица, 

да бъде настанена Пенка Янакиева Димитрова по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

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

41 кв.м, с адрес: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. 

„Ил. Макариополски” № 19, бл. 18, вх. „Б”, ет. 1, ап. 7, да бъде настанен Иван Любчев 

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

 

УДВГД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

1. В жилище, представляващо: стая, кухня и коридор с полезна площ 26,84 кв.м, с адрес: 

с. Листец, община Руен, област Бургас, приемно здание жп спирка Листец, водещо се в 

баланса на УДВГД Горна Оряховица, да бъде настанен Орхан Мехмед Али. 

 

 

УДВГД СОФИЯ 

 

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

13,00 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, район „Илинден“, област София град, жп 

гара Захарна фабрика – товарна, Административна сграда, ет. 2, стая 1, водещо се в баланса на 

УДВГД София, да бъде настанен Васил Атанасов Чолаков по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: три стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 

60,00 кв.м, с адрес: гр. Батановци, община Перник, област Перник, жп гара Батановци, 

приемно здание, ет. 2, жилище 4, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанена 

Таня Боянова Димитрова. 

 

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

43,00 кв.м, с адрес: гр. Батановци, община Перник, област Перник, ул. „Трети март“, жп гара 

Батановци, приемно здание, ет. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанена 

Даниела Ивайлова Петрова по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

50,00 кв.м, с адрес: с Реброво, община Своге, Софийска област, жп гара Реброво, приемно 

здание, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанен Цветан Петков 

Кацарски. 

 

 

           29.05.2018 г. 


