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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: 

- 30.07.2018 г. жилищната комисия при ЖПС София на основание Заповед № 

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

- 30.07.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Бургас на основание Заповед № 

372/19.02.2018 г.  на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 02.08.2018 г. жилищната комисия при УДВГД Горна Оряховица на основание заповед № 

1524/26.07.2017 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 СОФИЯ 

 

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

60,00 кв.м, с адрес: с. Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, жп гара Вакарел, жилищна 

сграда № 2, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Николай 

Димитров Боджов. 

 

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

49,00 кв.м, с адрес: с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област Софийска, жп гара Елин 

Пелин, ул. „Изгрев“ № 7, жп блок № 4, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Ангел Атанасов Бекиров. 

 

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

37,00 кв.м, с адрес: с. Яна, район Кремиковци, община Столична, област София град, бул. „Васил 

Левски“ № 20, бл. 3, ет. 2, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Надежда 

Милчова Трайкова. 

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, хол, кухня, сервизни помещения и мазе № 8 с 

полезна площ 69,90 кв.м, с адрес: гр. София, район Подуяне, община Столична, област София 

град, кв. „Васил Левски“, ул. „Витиня“ № 39, бл. 14, вх. А, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на 

ЖПС София, да бъде настанен Петър Ганчев Ганев. 

 

5. В жилище, представляващо: една стая, кухня, сервизно помещение и мазе № 32, с 

полезна площ 36,77 кв.м, с адрес: гр. София, район Сердика, община Столична, област София 

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

настанена Бойка Симеонова Рангелова. 

6. В жилище, представляващо: една стая и сервизно помещение, с полезна площ 22,53 

кв.м, с адрес: гр. София, район Подуяне, община Столична, област София град, кв. Подуяне, ул. 
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„Майчина слава“ № 3, бл. 1, ет. 2, ателие № 8, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Илия Венелинов Филипов по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

7. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 31,73 

кв.м, с адрес: гр. София, район Оборище, община Столична, област София град, бул. „Княз 

Дондуков – Корсаков“ № 113, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен 

Борис Петков Киров по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

8. В жилище, представляващо: една стая, хол, кухня, сервизно помещение и външно 

складово помещение с полезна площ 43,00 кв.м, с адрес: гр. София, район Надежда, община 

Столична, област София – град, ж.к. „Триъгълника“, ул. „Стефансон“ № 5Б (старо 5 Г), ап. 1, 

водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Ивайло Алексиев Державин. 

 

9. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, сервизно помещение и външно складово 

помещение, с полезна площ 41,24 кв.м, с адрес: гр. София, район Надежда, община Столична, 

област София – град, ж.к. „Триъгълника“, ул. „Стефансон“ № 5А (старо 5Б), ап. 4, водещо се в 

баланса на ЖПС София, да бъде настанен Ангел Димитров Димитров. 

 

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

помещение, с полезна площ 32,00 кв.м, с адрес: гр. София, район Надежда, община Столична, 

област София – град, ж.к. „Триъгълника“, ул. „Стефансон“ № 5А (старо 5Б), ап. 1, водещо се в 

баланса на ЖПС София, да бъде настанен Светослав Кръстев Борисов, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

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

площ 39,91 кв.м, с адрес: с. Волуяк, район Надежда – Връбница, община Столична, област София 

град, жп гара Волуяк, ул. „Победа“, ж.п. блок № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанена Славия Бориславова Чолакова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

39,00 кв.м, с адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, жп гара Перник 

разпределителна, ул. „Сини вир“, ж.п. блок 3 (236), ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанен Георги Генчов Богданин, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

13. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, мазе № 1 с 

полезна площ 61,67 кв.м, с адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, ул. „Сини вир“,   

бл. 5, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Силвия Борисова 

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

 

14. В жилище, представляващо: една стая, кухня и общо етажно сервизно помещение, с 

полезна площ 23,00 кв.м, с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. 

„Тютюнева долина“ № 7, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Юри Димчов Димитров по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

15. В жилище , представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 

52,00 кв.м, с адрес: гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, бул. „Св.Димитър 

Солунски“ № 149, четно + жилища, вх. Б, ет. 2, жилище № 2, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанен Ангел Боянов Кръндорски. 

 

16. В жилище, представляващо: една стая, хол, кухня и сервизно помещение, с полезна 

площ 52,00 кв.м, с адрес: с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, жп гара 

Генерал Тодоров, бл. 1, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена 

Светослава Иванова Шаренкова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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ЖПС БУРГАС 

 

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

площ 48,32 кв.м., с адрес: гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен, ул. „Антим  I“ № 18, 

ет. 2, ап. 7, водещо се в баланса на ЕНС Пловдив, да бъде настанен Михаил Василев Свещников, 

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

 

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

площ 56,02 кв.м., с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, кв. „ЖП Фондови“, ул. 

„Мария Луиза” бл. 10, вх. Б, ет. 2, ап. ляв, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен 

Георги Николов Чамов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

42,00 кв.м., с адрес: гр. Нова Загора, община Нова Загора, област Стара Загора, жп гара Нова 

Загора, жилищен блок № 3, ет. 2, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанена 

Лазар Тодоров Тодоров. 

 

4. В жилище, представляващо: три стаи, кухня и санитарен възел, с полезна площ 59,61 

кв.м., с адрес: гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов” № 3, ет.2, ап.3, водещо се в 

баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Антон Атанасов Тодоров. 

 

 

УДВГД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

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

площ 48,00 кв.м, с адрес: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, приемно здание 

жп гара Павликени, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на УДВГД Горна Оряховица, да бъде 

настанен Цветан Ленинов Ангелов. 

 

 

 

 

 

 

16.08.2018 г. 


