
На основание чл.3, ал.3 от „Правила за отдаване под наем, продажбата и замяната на държавни жилища, ателиета, 

гаражи и паркоместа, предоставени за управление на ДП „НК ЖИ”,   УДВГД Пловдив

следните свободни жилища към 13.12.2018 г., заведени в баланса на поделението : 

бр. Вид

1 гара Белица ПЗ ет.2 ап. 1
3 две стаи, кухня, антре и сервизно 

помещение

52,56 предстои ремонт на ПЗ

2 гара Белица ПЗ ет.2 ап.2
3 две стаи, кухня, коридор и сервизно 

помещение

49,63 предстои ремонт на ПЗ

3
с. Златитрап, общ. Родопи, обл. Пловдив, 

гара Тодор Каблешков, ПЗ, ет.2, ап.1

3 две стаи, кухня, антре и санитарно 

помещение

54,35

4
гр.Садово, общ. Садово, обл. Пловдив, жп 

гара Садово, ПЗ, ет.2, ап.1

2 стая, кухня, антре и сервизно 

помещение

30,70

5
с.Поповица, община Садово, област 

Пловдив, гара Поповица, ПЗ, ет.2, ап.1

3 две стаи, кухня, бокс, коридор и 

сервизно помещение

51,28

6
с.Поповица, община Садово, област 

Пловдив, гара Поповица, ПЗ, ет.2, ап.3

3 две стаи, кухня, коридор, антре, част 

от общ коридор, серв.помещение

63,19

7
град Хасково, обл. Хасково, жп гара Хасково, 

ПЗ, вх.Б, ет.2, ап.2 4
три стаи, кухня, коридори, сервизно 

помещение 107,1

8
с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, жп 

гара Скутаре ПЗ, ет.2, ап.1, 

3 две стаи, кухня  и сервизно помещение
57,96

9
с.Скутаре, община Марица, област Пловдив, 

гара Скутаре, ПЗ, ет.2, ап.2

4 три стаи, кухня, коридор и санитарно 

помещение

60,95

10
с. Калитиново, общ. Стара Загора, област 

Стара Загора, жп гара Калитиново, ПЗ, ет.2, 

ап.2

3
две стаи, кухня, коридор, килер, 

сан.помещение 45,9

11
жп гара Безмер, ПЗ, ет.2

1
една стая и външен санитарен възел

14,2

12
с.Завой, община Тунджа, област Ямбол, жп 

гара Завой, Приемно здание, ет.2

2 стая, кухня и санитарен възел 40

13
с.Стралджа, област Ямбол, гара Стралджа, 

ПЗ, ет.2 

2 две стаи и сервизно помещение 37

14 гара Церковски, Приемно здание ет. 2
3 две стаи и кухня и санитарен възел 45,11

15
с.Глумче, община Карнобат, обл.Пловдив, 

спирка Глумче жил.бл.1

2 две преходни стаи и външен санитарен 

възел

28,24 /част от 

билетопродавачницата/

16
с. Тополица, община Айтос, обл. Бургас, 

спирка Тополица, приемно здание, ет.2 

3 две стаи, кухня и сан.възел 53 подлежащо на 

освобождаване

17
гр.Айтос, обл. Бургас, жп гара Айтос, приемно 

здание, ет.2, ап.десен

3 две стаи, кухня и сан.възел
53,52 извършва се ремонт на ПЗ

18
гара Сарафово, жилище в Приемно здание, 

ет. 2, ап.ляв

2 една стая, кухня и тоалетна 25

19
град Пловдив, жп гара Филипово, ПЗ, вх.Б, 

ет.2, ап.1

1 една стая и общо санитарно 

помещeние

11,14 подлежащо на 

освобождаване

20
с.Труд, община Марица, област Пловдив, 

гара Труд, ПЗ

2 стая, кухня, коридор, външно 

санитарно помещение

30,45 временно се ползва от ЖПС 

Пловдив

21
с. Черганово, община Казанлък, обл.Стара 

Загора, жп гара Черганово, ПЗ ет.2, ап.2 3
две стаи, кухня и сервизно помещение

53

22
с.Дъбово, община Мъглиж, гара Дъбово, ПЗ, 

ет.2, ап 1

2 стая, кухня и санитарен възел 26,77 санитарният възел не 

действа - ползва се гарова 

тоалетна

23
с.Дунавци, община Мъглиж, гара Дунавци, ПЗ 

ет.2, ап. 1

2 стая, кухня и сервизно помещение 40,3

24
гр. Твърдица, обл. Сливен, ул. "Антим 1", 

№14, жп гара Твърдица, приемно здание, ет.2

2 стая, кухня и сервизно помещение 43,18
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25
гр.Калофер, община Карлово, гара Калофер, 

ПЗ ет.2, ап. 1

2 стая, кухня и сервизно помещение 33,08

26

с.Долна Махала, общ. Калояново, 

обл.Пловдив, жп гара Долна Махала, ПЗ, 

ет.2, ап.2

2 стая, кухня, коридор и санитарно 

помещение

45,16

27
с.Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, жп гара 

Баня, ПЗ, ет.2, ап.2

2 две стаи, коридор, сервизно 

помещение

30,97

28

с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив, 

ПЗ на жп гара Ботев, ет.2 , ап.1

2 стая, кухня, коридор и сервизно 

помещение 32,45

29

с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив, 

ПЗ на жп гара Ботев, ет.2 , ап.2

3 две стаи, кухня, коридор  и сервизно 

помещение

44,8

30 гр.Кричим, гара Кричим ПЗ ет.2 ап.2
2 стая, кухня, антре, санитарно 

помещение

34,12

31
гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик, гара 

Пещера ПЗ ет.2, ап.1

2 стая, кухня, коридор и санитарно 

помещение

29

32
гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик, гара 

Пещера ПЗ ет.2, ап.2

3 две стаи, кухня, коридор и санитарно 

помещение

41,6

Право да кандидатстват имат лица, които са в трудово-правни отношения с ДП „НК ЖИ”, ако те и членовете на 

ненавършили пълнолетие)

Информация в звено „УСИК” - Пловдив: Мария Вълкова - жп тел. 3321 (0884 690111),  Йорданка Стойчева - жп тел. 2921 

(0885-022962); Бургас: инж. Олга Чолакова - жп тел. 2298 (0889-813729)

семейството им, 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.

Необходими документи за кандидатстване

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

съжителство с партньор/ка.

Заявления и документи от кандидатите за настаняване се подават в двуседмичен срок от датата на сваляне на обявата 

/срок за обявяне - 7 дни/ !!!

4. Обосновано становище от ръководителя на съответното поделение, чийто работник или служител е кандидата.

и такси" към съответната община, където попада жилището, за което се кандидатства. (Не се отнася за деца, 

5. Данъчни удостоверения за декларирани данни от кандидата и членовете на семейството му, от отдел „Местни данъци 

1. Заявление - с посочен жилищен имот от обявените и обоснована нуждата от жилище (по образец) 

2. не притежават в същото населено място жилище или вила, годни за постоянно обитаване

3. не са прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване, през последните 5 години преди подаване на молбата 

за настаняване

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

3. Служебна бележка от съответното поделение, чийто работник или служител е кандидата, потвърждаваща трудово-

Службата по вписванията при Районния съд, в района в който попада жилището, за което се кандидатства.

6. Удостоверения от регистъра по вписванията по партидите на кандидата и членовете на семейството му, издадени от 

правните отношения и трудовия стаж на кандидата. 


