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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: 

- 20.09.2018 г. жилищната комисия при ССТ София на основание Заповед                            

№ 1899/11.09.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 27.09.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Бургас на основание Заповед № 

372/19.02.2018 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: 

 

ССТ СОФИЯ 

 

1. В жилище, представляващо: три стаи, кухня и санитарно помещение, с полезна площ 77,77 

кв. м., с адрес: с. Казичене, община Столична, област София – град, жп гара Казичене, 

техническа сграда, ул. „Околовръстна” № 1, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на ССТ София, да 

бъде настанена Йонка Иванова Цветкова по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарно помещение, с полезна площ 55,87 

кв. м., с адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, жп гара Перник - пътническа ОИ, ул. 

„Железничарска” № 3, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ССТ София, да бъде настанена 

Маргарита Панталеева Янкулова по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарно помещение, с полезна площ 50,60 

кв. м, с адрес: с. Реброво, община Своге, Софийска област, жп гара Реброво, сграда МРЦ,  ул. 

„Търговска”№ 3 А, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ССТ София, да бъде настанен Пантелей 

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

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарно помещение, с полезна площ 44,58 

кв. м., с адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, жп спирка Кракра, сграда на ТПС и 

ПКМ ет. 2, ап.1, водещо се в баланса на РП ЕНС София, да бъде настанена Петя Пламенова 

Димитрова. 

 

ЖПС БУРГАС 

 

1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, санитарен възел и мазе, с полезна площ 42,00 

кв.м., с адрес: гр. Каробат, общ. Карнобат, обл. Бургас, жп гара Карнобат, бл. 10, вх. 1, ет. 3, 

водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Красимир Пейчев Марков по реда на чл. 3, 

ал. 6 от Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: една стая, кухня и санитарен възел, с полезна площ 40,00 кв. 

м. с адрес: гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, ул. „Мария Луиза“, бл. 33, ет. 2, ап. среден - десен, 

водещо се в баланса на ССТ Пловдив, да бъде настанен Николай Паунов Митев. 
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