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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: 

- 12.12.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Бургас на основание Заповед № 

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

- 17.12.2018 г. жилищната комисия при ЖПС София на основание Заповед № 

563/16.03.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“ 

- 19.12.2018 г. жилищната комисия при ЖПС Пловдив на основание Заповед № 

1811/08.09.2017 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 БУРГАС 
 

1. В жилище, представляващо: две стаи, коридор и външен санитарен възел, с полезна 

площ 31,00 кв.м, с адрес: гр. Нова Загора, община Нова Загора, област Сливен, бл. 3, ет. 1, ап. 

1, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Сиво Георгиев Йорданов, по реда на 

чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

42,55 кв.м, с адрес: гр. Камено, община Камено, област Бургас, жп гара Дружба, бл. 1, ет. 2, ап. 

среден, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Петър Василев Петров, по реда 

на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

ЖПС ПЛОВДИВ 

 

1. В жилище, представляващо: две спални, хол, кухня, баня с тоалетна, коридор и 

прилежащо мазе № 4 с полезна площ 78,51 кв.м, с адрес: гр. Стара Загора, община Стара 

Загора, област Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев“ № 10, бл. 1, ет. 2, ап. 4, водещо се в 

баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанен Гинчо Динев Димов. 

 

2. В жилище, представляващо: дневна, кухня с ниша, баня с тоалетна, коридори и 

прилежащо мазе, с полезна площ 41,28 кв.м, с адрес: гр. Стара Загора, община Стара Загора, 

област Стара Загора, кв. 15 „Индустриален“, ул. „Железничар“ № 7, вх. Б, Запад, ет. 1, ап. 9, 

водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанен Димитър Весков Чепелов. 

 

3. В жилище, представляващо: спалня, дневна, кухня, антре, баня с тоалетна, тераса и 

изба № 11, с полезна площ 49,97 кв.м, с адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, 

бул. „Христо Ботев“ № 74, ет. 3, ап. 11, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде 

настанен Велизар Симеонов Вилхемов. 
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4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, санитарен възел, две тераси и мазе, с 

полезна площ 53,50 кв.м, с адрес: гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. 

„Росица“ № 44, ет. 2, ап. 6, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде настанен Стефан 

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

 

5. В жилище, представляващо: спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна, коридор и мазе, с 

полезна площ 58,11 кв.м, с адрес: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, 

ул. „Герасим Папазчев“ № 14, ет. 2, ап.3, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде 

настанена Златка Николова Михайлова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

ЖПС СОФИЯ 

 

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

50,00 кв.м, с адрес:  гр. София, район Кремиковци, община Столична, област София – град, жп 

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

Албена Георгиева Горанова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.     

 

2. В жилище, представляващо: една стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 37,00 

кв.м, с адрес:  гр. София, район Кремиковци, община Столична, област София – град, с. Яна, бул. 

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

Йорданка Илиева Пухлева.  

 

3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 45,00 

кв.м, с адрес: гр.  София, район Кремиковци, община Столична, област София – град, с. Яна, бул. 

„Васил Левски“  № 20, бл. 3, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен 

Мирослав Петров Петров. 

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 45,00 

кв.м, с адрес: гр. София,  район Кремиковци, община Столична, област София – град, с. Яна, бул. 

„Васил Левски“  № 20, бл. 3, ет. 3, ап. 10, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена 

Мария Йорданова Георгиева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 45,00 

кв.м, с адрес: гр. София,  район Кремиковци, община Столична, област София – град, с. Яна, бул. 

„Васил Левски“  № 20, бл. 3, ет. 2, ап. 6, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена 

Николина Георгиева Тончева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 45,00 

кв.м, с адрес: гр. София,  район Кремиковци, община Столична, област София – град, с. Яна, бул. 

„Васил Левски“  № 20, бл. 3, ет. 2, ап. 7, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен 

Славчо Александров Портаров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

7. В жилище, представляващо: една стая, антре, килер и етажно сервизно помещение, с 

полезна площ 22,07 кв.м, с адрес:  гр. София, район Искър, община Столична, област София – 

град, жп гара Искър, ул. „5002“, бл. 4, етаж сутерен, помещение № 3, водещо се в баланса на 

ЖПС София, да бъде настанен Дейвид Георгиев Йорданов. 

 

8. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 47,00 

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

Христо Смирненски, бл. 4, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен 

Христо Методиев Томев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

9. В жилище, представляващо: една стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 41,00 

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

Христо Смирненски, бл. 4, ет. 2, ап. 8, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен 

Стойчо Младенов Петров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 



 

 

 

10. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 54,50 

кв.м, с адрес: гр. София, район Слатина, община Столична, област София – град,  ул. „Боян 

Магесник“ № 96, жилищна сграда – нова канцелария ПДР, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на 

ЖПС София, да бъде настанен Никола Панайотов Асланов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

11. В жилище, представляващо: стая и сервизно помещение, с полезна площ 17,94 кв.м, с 

адрес: гр. София, район Подуяне, община Столична, област София – град, кв. Подуяне, ул. 

„Майчина слава“ № 3, бл. 1, ет. 2, ателие № 7, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Красимир Любенов Хаджидосев. 

 

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

50,00 кв.м, с адрес: гр. София, район Сердика, община Столична, област София – град, кв. 

Бенковски, жп гара Биримирци, ул. „Лазар Михайлов“ № 30, бл. 1, ет. 1, ап. 1, водещо се в 

баланса на ЖПС София да бъде настанен Анатоли Димитров Йосев. 

 

13. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, сервизно помещение, мазе № 3 и таван № 2, с 

полезна площ 48,45 кв.м, с адрес: гр. София, район Сердика, община Столична, област София – 

град, ж.к. „Фондови жилища“, бл. 42, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да 

бъде настанен Ангел Александров Алексиев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

54,58 кв.м, с адрес: гр. София, район Надежда, община Столична, област София – град, ж.к. 

„Триъгълника“, ул. „Стефансон“ № 5 В (старо 5 Б), ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да 

бъде настанен Николай Кирилов Николов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

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

площ 37,00 кв.м, с адрес: гр. София, район Илинден, община Столична, област София  - град, жп 

гара Захарна фабрика, ул. „Крум Стоянов“ № 1А, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да 

бъде настанена Марийка Илиева Герова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

60,05 кв.м, с адрес: гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област, жп гара Костинброд, 

ул. „Цар Самуил“ № 7, бл. 2 (бивш голям кантон), ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанен Гаврил Костадинов Якаров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

35,00 кв.м, с адрес: гр. София, район Витоша, община Столична, област София – град, жп гара 

Владая, бл. 226, вх. Б, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Веселин 

Иванов Велчов. 

 

18. В жилище, представляващо: стая, кухня и етажно сервизно помещение, с полезна площ 

32,00 кв.м, с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Тютюнева долина“ № 

7, бл. 3, вх. Б, таван № 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Спасуна 

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

 

19. В жилище, представляващо: две стаи и етажно сервизно помещение, с полезна площ   

24,00 кв.м, с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Тютюнева долина“ № 

7, бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Вяра 

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

 

20. В жилище, представляващо: една стая и етажно сервизно помещение, с полезна площ     

9,00 кв.м, с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Св. Иван Рилски“, бл. 

94, ет. 1, ап. 8 (бекярско жилище), водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Георги 

Стоянов Белополски. 

 

 



 

 

 

21. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, с полезна площ  63,00 

кв.м, с адрес: гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, ул. „Георги Димитров“ № 49, 

бл. 2, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Георги Христов 

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

 

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

площ 78,16 кв.м, с адрес: с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, жп гара 

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

Димитринка Атанасова Ангова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

55,76 кв.м, с адрес: с. Калотина, община Драгоман, област Софийска, жп гара Калотина, жп бл. 1, 

ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Сашка Йорданова Миткова. 

 

 

 

   02.01.2019 г. 


