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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: 

 - 12.10.2018 г. жилищната комисия при УДВГД Пловдив на основание Заповеди                            

№№ 1432/16.07.2015 г., 776/14.04.2016 г., 2/02.01.2018 г., 988/16.05.2018 г. и 1835/03.09.2018 г. 

на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

 - 18.10.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Пловдив на основание Заповед № 

1811/08.09.2017 г.; 

 -  15.10.2018 г. жилищната комисия при ЖПС София на основание Заповед № 

563/16.03.2018 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: 

 

  

 УДВГД ПЛОВДИВ 

 

  1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридори, санитарен възел, тераса и 

складово помещение, с полезна площ 70,55 кв. м., с адрес: гр. Брацигово, община Брацигово, 

област Пазарджик, жп гара Брацигово, ПЗ, ет. 2, апартамент (СОС 06207.501.6.1.3), водещо се в 

баланса на УДВГД Пловдив, да бъде настанен Михаил Анастасов Търпанов. 

 
 

      ЖПС ПЛОВДИВ 

 

 1. В жилище, представляващо: дневна, кухня с ниша, баня с тоалетна, коридор и мазе, с 

полезна площ 40,76 кв.м., с адрес: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, 

кв. 15, Индустриален, ул. „Железничар“ № 8, вх. Б запад, ет.1, ап. 9, водещо се в баланса на 

ЖПС Пловдив, да бъде настанен Петко Георгиев Георгиев.  

  

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

площ 29,00 кв. м. с адрес: гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, ул. „Теофан Райнов“, 

№ 4, бл. 2, ет. 1, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанен Гюро Тодоров 

Зарков. 

 
 

 ЖПС СОФИЯ 

 

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

57,64 кв.м, с адрес: с. Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, жп гара Вакарел, жилищна 

сграда № 2, вх. А, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Мария 

Димитрова Георгиева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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 2. В жилище, представляващо: една стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 

32,00 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район Кремиковци, жп 

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

Маргарита Цветанова Йосева. 

 

 3. В жилище, представляващо: една стая, дневна, кухня, сервизно помещение и мазе № 2, 

с полезна площ 56,63 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район 

Искър, жп гара Искър, ул. „5002“, бл. 5, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Радослав Цветанов Данов. 

 

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

52,00 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район Слатина, жп спирка 

„Христо Смирненски“, бл. 4, ет. 3, ап. 11, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанена Добринка Якимова Колчева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

57,00 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район Подуяне, кв. 

„Подуяне“, ул. „Майчина слава“ № 3, бл. 1, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да 

бъде настанена Надежда Милчова Трайкова. 

  

 6. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизни помещения и мазе № 13, с полезна 

площ 40,18 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район Подуяне, кв. 

„Левски“, ул. „Витиня“ № 39, бл. 12, ет. 1, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

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

 

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

полезна площ 36,80 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район 

Сердика, ж.к. „Фондови жилища“, бл. 20 , вх. А, ет. 2, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанена Таня Иванова Тодорова. 

 

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

42,00 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район Надежда-Връбница, 

ж.к. „Обеля“ 2, бул. „Ломско шосе“ 202, кантон, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанен Валери Луканов Иванов. 

 

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

54,11 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район Витоша, жп гара 

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

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

 

 10. В жилище, представляващо: една стая и общо етажно сервизно помещение, с полезна 

площ 12,00 кв.м, с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Свети Иван 

Рилски“, бл. 94, бекярско жилище № 9, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена 

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

 

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

53,43 кв.м, с адрес: гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, район „Нова гара“, 

№ 2, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Венета 

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

 

 12. В жилище, представляващо: една стая, хол, кухня, сервизно помещение и мазе, с 

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

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

Зоица Атанасова Георгиева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

          

 

           30.10.2018 г. 


