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     ЖПС Враца разполага със свободни ведомствени жилища както следва: 

             

№
 п

о
 р

ед
 

Точен адрес на жилището 
Помещения 

Полезна 

площ 

(кв.м) бр. Вид 

1 
Гара Бов, ул. „Отец Паисий” № 2, бл. 543, 

вх. А, ет. 2, ап. 4 
2 

Две стаи, кухня и сервизно поме-

щение 
43,83 

2 
Гара Бов, ул. „Отец Паисий” № 2, бл. 543, 

вх. А, ет. 2, ап. 3 
1 Стая, кухня и сервизно помещение 20,00 

3 Град Враца, ул. „Васил Кънчов” № 76, бл. 

„Албена”, вх. В, ет. 8, ап. 3, ателие 
2 

Две стаи, кухня и сервизно поме-

щение 
87,13 

4 
Град Враца, ул. „Васил Кънчов” №76, бл. 

„Албена”, вх. В, ет. 8, ап. 4, ателие 
1 Стая, кухня и сервизно помещение 60,00 

5 
Град Бойчиновци, жп. участък, ет. 2, ап. 1А 

2 
Две стаи и външно сервизно поме-

щение 
35,00 

6 с.Орешец, ул. „Христо Ботев” № 6, кантон 

44, ет. 1, ап. 1 
2 

Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 
56,00 

7 
с. Орешец, ул. „Христо Ботев” № 6, кантон 

44, ет. 2, ап. 2 
2 

Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 
60,33 

8 
Град Димово, кантон 49, ап. 1 

2 
Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 
53,00 

9 
Град Димово, кантон 49, ап. 2 

2 
Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 
66,00 

10 
с. Макреш, кантон 51, ап. 1 

1 
Стая, обща кухня и сервизно поме-

щение 
22,00 

11 
с. Боровци, бл. 498, ап.1 

2 
Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 
44,00 

12 
Град Берковица, жил. сграда 502, ап. 1 

2 
Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 
36,00 

13 
Село Сталийска махала, ул. 53 № 6, бл. 

510, ап. 1 
2 

Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 
44,00 

14 
Село Сталийска махала, ул. 53 № 6, бл. 

510, ап. 4 
2 

Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 
44,00 

15 
Град Червен бряг, жил. сграда. 583, ап.4 

1 
Стая, кухня и външно сервизно по-

мещение 
53,00 

16 
На жп гара Червен Бряг, жил. сграда 590 

2 
Две стаи, кухня и сервизно поме-

щение 
30,00 

17 
Град Червен бряг, жил. сграда 591, вх. Б, 

ет. 1, ап. 1 
1 

Стая, кухня и външно сервизно по-

мещение 
22,00 

18 Района на жп гара Червен бряг, жил. сграда 

591, вх, Б, ет. 2, ап. 2 
1 

Стая, кухня и външно сервизно по-

мещение 
23,00 

19 
Жп гара Червен бряг, жил. сграда 592, вх. 

А, ет. 1 
2 

Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 
51,00 

20 
Жп гара Телиш, бл. 599 

2 
Две стаи , кухня и сервизно поме-

щение 
32,45 

21 
Жп гара Телиш, бл. 600 

2 Две стаи и коридор 34,00 

22 
Жп гара Горни Дъбник, жп блок, ет. 2, ап.1 

3 
Две стаи, дневна, кухня и сервизно 

помещение 
97,00 

23 
Жп гара Горни Дъбник, жп блок, ет. 4, ап. 3 

3 
Две стаи, дневна, кухня и сервизно 

помещение 
97,00 

24 
Жп спирка Комарево, бл. 1, ап. 1 2 Две стаи и кухня 54,29 



25 
Жп спирка Комарево, бл. 1, ап. 2 2 Две стаи 20,92 

26 
Жп спирка Комарево, бл. 1, ап. 3 

2 Две стаи 21,32 

27 
Жп спирка Комарево, бл. 2, ет. 2, ап. 1 

2 Две стаи и кухня 63,14 

28 Района на жп гара Пордим, сграда МРЦ, ет. 

2 
2 

Две стаи кухня, коридор и сервизно 

помещение 
49,00 

 

 29 
Гр. Плевен, жп гара Плевен запад, бл. 30А, 

ап. 4 

1

1 

Стая и общо сервизно помещение 16,05 

 

 30 
Гр. Плевен, жп гара Плевен запад, бл. 30А, 

ап. 3 

1

1 

Стая, кухня и общо сервизно поме-

щение 

32,85 

 

31 
Г. Бов, ул. „Отец Паисий” № 2, бл. 543, вх. 

А, ет. 1, ап. 1                

 

1 

Стая, кухня и сервизно помещение 43,40 

 

32 
Гр. Червен бряг, жил. сграда 591, вх. А, ет. 

2, ап. 1              

1  

Стая, кухня и сервизно помещение  

 

22,00 
 

33 
Гр. Видин, ул. „Александър Батенберг” № 

4, бл. 483, ет. 2, ап. 4          

 

1 

Стая, кухня и сервизно помещение 37,00 

 

34 
Гр. Димово, кантон 49, ет. 1, ап. 3                             

2 

Две стаи, кухня и сервизно поме-

щение 

68,00 

 

35 
Село Ясен, бл. 2, ет. 2, ап. 3                               

2 

Две стаи, кухня и сервизно поме-

щение 

36,71 

 

36 
с. Ясен, жп бл. 2, ет. 2, ап. 2      

3 

Три стаи, кухня и сервизно поме-

щение 

72,52 

 

37 
Гр. Бойчиновци, ул. „Георги Димитров” № 

17, бл. 428, ет. 1, ап. 3      

 

2 

Навес, кухня, дневна, спалня, вън-

шно сервизно помещение и мазе 3 

44,00 

 

38 
с. Ясен, бл. 4, ет. 1, ап. 1                                            

 

Стая, кухня, коридор и външно сер-

визно помещение 

30,26 

39 Г р. Брусарци, бл. 451, ет. 1, ап. 2 2 Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 

44,00 

40 с. Боровци, бл. 498, ет. 1,ап. 2      

 

2 Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 

44,00 

41 гр. Червен бряг, жил. сграда 588, ап.4  2 Стая, кухня и сервизно помещение  31,00 

42 с. Церово, ул. „Генерал Гурко” № 1, кантон 

на км. 39+070, бл. 1, ет. 2, ап. 3 

2 Стая, кухня и сервизно помещение 37,50 

43 с. Горни Дъбник, жп блок, ет. 3, ап. 2 3 Две стаи, дневна, кухня и сервизни 

помещения 

97,00 

44 с. Реброво, ул. „Владимир Заимов” № 15, 

жп бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 1 

2 Две стаи, кухня, антре и сервизно 

помещение 

90,00 

45 гр.Берковица, ул. „Хаджи Петър Илиев” № 

1, бл. 501, ет. 1, ап. 11  

2 Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 

44,73 

46 с. Брусарци, бл. 451, ап. 1     

 

2 Две стаи, кухня и външно сервизно 

помещение 

44,00 

47 г. Плевен запад, бл. 27, ет. 2, ап. 4 
1 

Стая, кухня, коридор, антре и сер-

визно помещение 
41,70 

 

 

         Право да кандидатстват за настаняване имат лица, които са в трудово-правни отноше-

ния с ДП „НК ЖИ”, ако те и членовете на техните семейства, отговарят на следните условия 

съгласно чл.22 от ППЗДС: 

          1. Да имат определена по надлежния ред жилищна нужда в населеното място, където работят 

и живеят постоянно. 

          2. Да не притежават в същото населено място жилище или вила, годни за постоянно обита-

ване. 

          3. Да не са прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване през послед-

ните 5 години преди подаването на молбата за настаняване.          

 



          Кандидатите за настаняване трябва да представят в ЖП Секция Враца следните доку-

менти: 

          1.  Заявление от кандидата 

          2.  Обосновано становище от ръководителя на съответното поделение, чийто работник или 

служител е кандидата (не се отнася за настаняване на жп пенсионери) 

          3. Декларация по чл.22, ал.1, т.1 и т.2 от ППЗДС, подписана от двамата съпрузи 

          4. Служебна бележка от съответното поделение, чийто работник или служител е кандидата, 

потвърждаваща трудово-правните отношения с ДП”НКЖИ” („Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД или „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД) и трудовия стаж на кандидата 

(не се отнася за настаняване на жп пенсионери) 

          5. Данъчни удостоверения за декларирани данни от кандидата и членовете на семейството 

му, издадени от отдел МДТ към дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” 

към съответната община, където попада жилището, за което се кандидатства (не се отнася за деца, 

ненавършили пълнолетие) 
          6. Удостоверения от регистъра по вписванията по партидите на кандидата и членовете на 

семейството му, издадени от Службата по вписванията при Районен съд, в района в който попада 

жилището, за което се кандидатства. 

          7.  Нотариално заверена декларация, в случай, че лицето няма сключен граждански брак, но 

осъществява съвместно съжителство с партньор/ка. 

          8.   При необходимост от кандидата за настаняване може да се изискват и допълнителни до-

кументи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за настаняването. 


