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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: 

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

563/16.03.2018 г.  на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 29.05.2018 г. жилищната комисия при УДВГД Пловдив на основание заповеди №№ 

1432/16.07.2015 г., 776/14.04.2016 г., 2/02.01.2018 г. и 988/16.05.2018 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 СОФИЯ 

 

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

площ 27,00 кв.м, с адрес: с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област Софийска, жп гара 

Елин Пелин, бул. „Витоша“ жилищна сграда “Водна кула“, ет. 2, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанена Зорка Ангелова Камберова. 

 

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

33,00 кв.м, с адрес: гр. София, район „Панчарево“, община Столична, област София град, жп гара 

Казичене, бл. 3, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Ефросимка 

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

 

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

42,50 кв.м, и мазе № 2, с адрес: гр. София, район „Искър“, община Столична, област София град, 

жп гара „Искър“, ул. „5002“, бл. 6, ет. 3, ап. 12, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Константин Георгиев Георгиев . 

 

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

площ 56,63 кв.м и мазе № 3, с адрес: гр. София, район „Искър“, община Столична, област София 

град, жп гара Искър, ул. „5002“, бл. 5, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Стойно Димитров Боев. 

 

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

42,50 кв.м и мазе № 14, с адрес: гр. София, район „Искър“, община Столична, област София град, 

жп гара Искър, ул. „5002“, бл. 6, ет. 2, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Тодор Цветанов Тошев. 
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6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 

69,72 кв.м и мазе № 1, с адрес: гр. София, район „Подуяне“, община Столична, област София - 

град, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 189, вх. Б, ет. 3, ап. 17, водещо се в баланса на ЖПС София, да 

бъде настанена Тинка Георгиева Кръстева. 

 

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

площ 34,76 кв.м, с адрес: гр. София, район „Сердика“, община Столична, област София град, кв. 

„Бенковски“, жп гара Биримирци, сграда до ПЗ, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, 

да бъде настанен Младен Каменов Николов по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

8. В жилище, представляващо: две стаи, дневна с кухненски бокс и сервизни помещения, с 

полезна площ 52,67 кв.м, с адрес: гр. София, район „Сердика“, община Столична, област София 

град, жп гара София север, бул. „Илиянци“ № 1, бл. 2, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанен Йордан Крумов Зашев. 

 

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

54,46 кв.м, с адрес: гр. София, район „Сердика“, община Столична, област София град, кв. 

„Илиянци“, жп гара Илиянци, бл. 4, ет. 2, ап. 8, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанена Виктория Илкова Шушкова. 

 

10. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 36,77 

кв.м и мазе № 32, с адрес: гр. София, район „Сердика“, община Столична, област София град, 

ж.к. „Фондови жилища“, бл. 11, вх. Г, ет. 8, ап. 128, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Петър Ганчев Ганев. 

 

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

37,10 кв.м, с адрес: гр. София, район „Витоша“, община Столична, област София град, жп гара 

Владая, бл. 227, вх. 1, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Андрей 

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

 

12. В жилище, представляващо: две стаи и сервизно помещение, с полезна площ 39,17 

кв.м, с адрес: гр. Драгоман, община Драгоман, област Софийска, жп гара Драгоман, жп кантон на 

км 40+715, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Евстрати Петров Илиев. 

 

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

51,00 кв.м, с адрес: с. Калотина, община Драгоман, област Софийска, жп гара Калотина, жп блок 

1, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Росен Иванов Златков. 

 

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

51,00 кв.м, с адрес: с. Калотина, община Драгоман, област Софийска, жп гара Калотина, жп блок 

1, ет. 3, ап. 6, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Георги Димитров Григоров. 

 

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

34,00 кв.м, с адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, ул. „ Миньор“ № 24А (кантон до 

водна кула), водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Ангелина Никифорова 

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

 

16. В жилище, представляващо: четири стаи, кухня и сервизни помещения, с полезна 

площ 80,00 кв.м и мазе, с адрес: гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил, ж.к. 

„Румена войвода“, бл. 42, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена 

Ираида Генадиевна Йорданова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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17. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 

44,00 кв.м и мазе, с адрес: гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил, жп гара 

Кюстендил, бл. 1(275), ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Иванка 

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

 

 

УДВГД ПЛОВДИВ 

 

1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор и сервизни помещения, с полезна 

площ 55,30 кв.м, с адрес: с. Хан Аспарух, община Стара Загора, област Стара Загора, жп гара Хан 

Аспарух, ПЗ, вх. Б, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде настанен Асен 

Ангелов Христов. 

 

2. В жилище, представляващо: стая и санитарен възел, с полезна площ 17,80 кв.м, с адрес: 

гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, жп гара Първомай, ПЗ, вх. Б, ет. 2, ап. 4, 

водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде настанена Ирина Димитрова Люцканова, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2018 г. 


