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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: 

- 20.06.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Враца на основание Заповед № 

2250/08.11.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 25.06.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Шумен на основание Заповед № 

1681/21.08.2017 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 ВРАЦА 

 

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

41,00 кв.м, с адрес: гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, жилищна сграда 593, 

вх. В, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Йордан Петров Кънов. 

 

2. 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 настанен Димитър Маринов Диков, по реда на   

чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

3. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 32,00 

кв.м, с адрес: гр. Мездра, община Мездра, област Враца, ул. „Стамболийски“ № 103, жилищен 

кантон № 12, ет. 1, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Марияна 

Николаева Котова. 

 

 

ЖПС ШУМЕН 

 

1. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизно помещение, тераса, изба и таванско 

помещение, с полезна площ 46,72 кв.м, с адрес: гр. Каспичан, община Каспичан, област 

Шумен, ул. „Мадарски конник“ бл. 9, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанен Ердуан Мехмед Шукри. 

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, санитарно помещение и избено 

помещение, с полезна площ 46,82 кв.м, с адрес: гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област 

Варна, жп гаров район, жилищен блок 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанен Валентин Бориславов Георгиев. 
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3. В жилище, представляващо: три стаи, кухня, баня, тоалетна, коридор, тераса и изба, с 

полезна площ 73,01 кв.м, с адрес: гр. Белослав, община Белослав, област Варна, жп гара 

Белослав, блок 2, вх. А, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен 

Илия Златев Великов. 

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, сервизно помещение, балкон и избено 

помещение, с полезна площ 54,45 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, 

бул. „Добричка епопея“ № 2, вх. Б, ет. 7, ап. 21, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанен Димитър Господинов Димитров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня с трапезария, коридор, санитарни 

помещения и изба, с полезна площ 82,00 кв.м, с адрес: гр. Белослав, община Белослав, област 

Варна, ул. „Стадиона“ № 52, вх. 2, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанен Анатоли Иванов Александров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

помещение, с полезна площ 59,88 кв.м, с адрес: гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, 

област Добрич, жп гара Генерал Тошево, кантон № 24 на км. 95+944, водещо се в баланса на 

ЖПС Шумен, да бъде настанен Велико Костадинов Иванов, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

7. 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. 1, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Румен 

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

 

8. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, санитарно помещение и изба, с 

полезна площ 61,35 кв.м, с адрес: гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, ул. 

„Железничарска“ № 1 (жилищна сграда блок 7), ет. 2, ап. 8, водещо се в баланса на ЖПС 

Шумен, да бъде настанен Георги Тодоров Аспарухов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

9. В жилище, представляващо: една стая, кухня, коридор, санитарен възел, изба и 

таванско помещение, с полезна площ 35,91 кв.м, с адрес: гр. Шумен, община Шумен, област 

Шумен, ул. „Калиакра“ № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 11, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде 

настанен Исмаил Мустафов Исмаилов. 

 

10. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор и външно сервизно помещение, 

с полезна площ 40,52 кв.м, с адрес: гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, пристройка жп 

участък, водещо се в баланса на ЖПС Шумен, да бъде настанен Величко Цветанов Величков. 

 

 

 

 

 

 10.07.2018 г. 


