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

жилища, ателиета, гаражи и паркоместа, предоставени за управление на ДП „НКЖИ””, УДВГД София 

О Б Я В Я В А  

следните свободни жилища към 10.01.2019 г., заведени в баланса на поделението: 

№ Точен адрес на жилището 
Помещения 

Полезна 

площ 

(кв.м.) 

Застроена 

площ 

(кв.м.) 

Забележка 

Бр. Вид       

1 
жп гара Ген. Тодоров, Приемно 

здание, жилище 1 
4 

три стаи, кухня и 

сервизно помещение 
92,00 110,40   

2 
жп гара Сандански, Приемно 

здание, жилище 1 
3 

две стаи, кухня и 

сервизно помещение 
51,00 61,20   

3 
жп гара Сандански, Приемно 

здание, жилище 3 
4 

три стаи, кухня и 

сервизно помещение 
63,02 75,62   

4 

гр. Симитли, жп гара Симитли, ул. 

Георги Димитров 45, Приемно 

здание, ет. 2, ап. 3 

3 
две стаи, кухня и 

сервизно помещение 
55,00 66,00 

подлежащо на 

освобождаване 

5 
жп спирка Усойка, Приемно 

здание 
2 две стаи 20,00 24,00 в лошо състояние 

6 
жп гара Големо село, Приемно 

здание, жилище 1 
2 

стая, кухня и 

сервизно помещение 
37,42 44,90   

7 
жп гара Големо село, Приемно 

здание, жилище 2 
2 

стая, кухня и 

сервизно помещение 
35,04 42,05   

8 
жп гара Големо село, Приемно 

здание, жилище 3 
2 

две стаи и сервизно 

помещение 
54,70 65,64   

9 
жп гара Бобов дол, Приемно 

здание, ет. 2, жилище 1 
3 

две стаи, кухня и 

сервизно помещение 
32,00 38,40   

10 
жп гара Бобов дол, Приемно 

здание, ет. 2, жилище 2 
3 

две стаи, кухня и 

сервизно помещение 
50,00 60,00   

11 
жп гара Бобов дол, Приемно 

здание, ет. 2, жилище 3 
3 

две стаи, кухня и 

сервизно помещение 
60,56 72,67   

12 
жп гара Костенец, Приемно 

здание, ет. 2 
1 

стая и външно 

сервизно помещение 
12,00 14,40   

13 
гр. Перник, жп гара Перник, 

Приемно здание, ет. 2 
1 

една стая и общо 

сервизно помещение 
14,00 16,80   

14 
жп гара Долно Камарци, Приемно 

здание, ет. 2, ап. 1 
3 

две стаи, кухня и 

сервизно помещение 
47,00 56,40   

15 
с. Макоцево, жп гара Макоцево, 

Приемно здание, ет. 2, ап. 1 
2 

две стаи сервизно 

помещение 
36,34 43,61   

16 
с. Макоцево, жп гара Макоцево, 

Приемно здание, ет. 2, ап. 2 
2 

две стаи и сервизно 

помещение 
40,00 48,00   

17 
жп гара Мусачево, Приемно 
здание, ет. 2, ап. 2 

1 
стая и външно 
сервизно помещение 

13,00 15,60   

18 
с. Петърч, жп гара Петърч, 

Приемно здание, ет. 2 
2 

стая, кухня и външно 

сервизно помещение 
20,00 24,00 

подлежащо на 

освобождаване 

19 

с. Петърч, жп гара Петърч, 

Приемно здание, ет. 2 

 

2 
две стаи и външно 

сервизно помещение 
53,26 63,91   



20 
гр. Драгоман, жп гара Драгоман, 

Приемно здание, ет. 2 
2 

две стаи и външно 

сервизно помещение 
25,00 30,00 

подлежащо на 

освобождаване 

21 

жп гара Драгоман,  жилищна 

сграда № 300 пристр. към ПЗ, ет. 

2, ап. 3 - 1/2 

2 

стая, кухня, общо 

антре, мазе и външно 

сервизно помещение 

31,89 38,26   

22 
жп гара Драгоман, Приемно 

здание, ет. 2 
2 

стая, кухня и 

сервизно помещение 
30,00 36,00   

23 
жп гара Драгоман, Приемно 

здание, ет. 2 
1 

стая и външно 

сервизно помещение 
12,40 14,88   

24 
жп гара Ракево, Приемно здание, 

ет. 2, ап. 2 
3 

две стаи, кухня и 

външно сервизно 

помещение 

42,15 50,58   

25 
гр. София, жп гара Биримирци, 

Приемно здание, ет. 2, ап. 4 
2 

две стаи и общо 

сервизно помещение 
56,96 68,35   

26 

гр. София, жп гара Захарна 

фабрика - товарна, 

Административна сграда, ет. 2 

1 
стая и външно 

сервизно помещение 
12,00 14,40   

27 

гр. София, ул. Божидарица № 14, 

жп гара Горна баня, Приемно 

здание, ет. 1 

2 

една стая, кухня и 

външно сервизно 

помещение 

23,10 27,72 
подлежащо на 

освобождаване 

28 
с. Антон, жп гара Антон, приемно 

здание, ет. 2 
1 

една стая и сервизно 

помещение 
13,00 15,60 

 

29 
с. Антон, жп гара Антон, приемно 

здание, ет. 2 
3 

три стаи и сервизно 

помещение 
57,16 68,59 

 

30 

гр. Копривщица, жп гара 

Копривщица, Приемно здание,  

ет. 2 

3 
три стаи и сервизно 

помещение 
39,00 46,80 

 

31 
с. Орешец, жп гара Орешец, 

Приемно здание, ет. 2 
3 

три стаи, коридор и 

сервизно помещение 
72,00 86,40 

 
 

Могат да кандидатстват: 

Лица, които са в трудово или служебно правоотношение с предприятието, ако те и членовете на семействата 

им:    

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

2. не са прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване, през последните 5 години преди 

подаване на молбата за настаняване. 
 

Необходими документи за кандидатстване: 

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

кандидата (не се отнася за настаняване на жп пенсионери и външни лица). 

2. Служебна бележка, издадена от отдел „УЧР“ към съответното поделение и подписана от директора, 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 

/Приложение № 6/ (не се отнася за настаняване на жп пенсионери и външни лица). 

3. Служебна бележка от работодател, от която да е видно, че лицето е назначено на постоянен трудов договор 

(за външни лица) и доказателства за пенсиониране в системата на железопътния транспорт (за жп пенсионери). 

4. Декларация по чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗДС, подписана от двамата съпрузи /Приложение № 7/. 

5. 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 Районния 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 /Приложение № 13/. 

8. При необходимост от кандидата за настаняване може да се изискат и допълнителни документи, 

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


