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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: 

- 11.03.2019 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”; 

- 25.03.2019 г. жилищната комисия при ЖПС София на основание Заповед № 563/ 

16.03.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“,  

- 25.03.2019 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: 

 

 

УДВГД ПЛОВДИВ 

 

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

40,85 кв.м, с адрес: гр. Септември, община Септември, област Пловдив, приемно здание на жп 

гара Септември, ул. „Любен Каравелов“ № 2, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на УДВГД 

Пловдив, да бъде настанен Салих Али Салих, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: една стая и общо санитарно помещение, с полезна площ 

11,14 кв.м., с адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, жп гара Филипово, 

приемно здание, вх. Б, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде настанен 

Валентин Христов Христов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

ЖПС СОФИЯ 

 

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

88,98 кв. м., с адрес: с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област, ж.п. гара 

Елин Пелин, жилищна сграда № 2, ет. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен 

Бахри Исмаил Исмаил, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, общо етажно сервизно помещение и 

мазе, с полезна площ 68,45 кв. м., с адрес: с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска 

област, ж.п. гара Елин Пелин, жилищна сграда № 1, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанена Йорданка Асенова Кривонозова, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 
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3. В жилище, представляващо: eдна стая, кухня и сервизно помещение по с полезна 

площ 33.00 кв. м., с адрес: гр. София, район Панчарево, община Столична, област София - 

град, ж.п. гара Казичене, ул. ,,Околовръстна” № 1 А, жилищна сграда № 3, ет. 1, ап. 1, водещо 

се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Малина Христова Тодорова, по реда на чл. 3, 

ал. 6 от Правилата. 

 

4. В жилище, представляващо: една стая, кухня и сервизно помещение по,  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. 1, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанена Диянка Петрова Тайрова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

5. 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. 8, водещо се в баланса на ЖПС София, да 

бъде настанен Калоян Илиев Янков.  

 

6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и външно сервизно помещение, с 

полезна площ 51,66 кв.м., с адрес: гр. София, район Кремиковци, община Столична, област 

София – град, с. Яна, жп гара Яна, кантон ,,Яна” км. 22+150, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса 

на ЖПС София, да бъде настанен Велик Атанасов Дженков, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

7. В жилище, представляващо: една стая, дневна и сервизни помещения, мазе № 1 с 

площ 6,34 кв.м, с полезна площ 45,00 кв.м., с адрес: гр. София, район Искър, община 

Столична, област София – град, жп гара Искър, ул. ,,5002”, бл. 3, ет. 2, ап. 2, водещо се в 

баланса на ЖПС София, да бъде настанена Малина Атанасова Дойчева, по реда на чл. 3, ал. 6 

от Правилата. 

 

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

35,32 кв.м., с адрес: гр. София, район Слатина, община Столична, област София – град, жп 

спирка ,,Хр. Смирненски”, бл. 1, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Христо Димитров Петков, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

            9. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизни помещения, складово помещение 

с площ 4,93 кв.м.,  полезна площ 26,89 кв.м., с адрес: гр. София, район Сердика, община 

Столична, област София – град,  ул. ,,Козлодуй” № 2Б,  вх. А, ет. 4, ап. 7, водещо се в баланса 

на ЖПС София, да бъде настанен Никола Георгиев Зайков, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

10. В жилище, представляващо: стая, хол, кухня и сервизни помещения, мазе № 17 с 

площ 10,24 кв. м.,  полезна площ 59,39 кв.м., с адрес: гр. София, район Подуяне, община 

Столична, област София – град,  кв. ,, Левски”, ул. ,,Витиня” № 39,  бл. 14, вх. Б, ет. 1, ап. 1, 

водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Мария Троянова Евстатиева, по реда 

на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

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

площ 28,00 кв.м., с адрес: гр. София, район „Сердика“, община Столична, област София – 

град, бул. ,,Княгиня Мария Луиза” № 122В, таван 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да 

бъде настанен Валентин Дачев Толев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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12. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, мазе № 2 с 

площ 13,65 кв.м, таван № 2 с площ 20,40 кв.м.,  с полезна площ 50,00 кв.м., с адрес: гр. София, 

район „Сердика“, община Столична, област София – град,  ж.к. ,,Фондови жилища”, бл. 39, вх. 

А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Любомир Димитров 

Вечев. 

 

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

53,13 кв.м., с адрес: гр. София, район Надежда, община Столична, област София – град, ж.к. 

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

да бъде настанена Соня Цанова Павлова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

50,00 кв.м., с адрес: с. Храбърско, община Божурище, Софийска област, ж.п. гара Храбърско, 

кантон на км. 27+100, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена 

Александър Свиленов Димитров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

15. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение по, с полезна 

площ 26,00 кв.м., с адрес: гр. Радомир, община Радомир, област Перник, жп гара Радомир, ул. 

,,Гарата” № 102 (четно + жилище), ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Ангел Георгиев Бакърджиев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

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

59,69 кв.м., с адрес: с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград, жп гара Струмяни, 

ул. ,,Св. Св. Константин и Елена” № 3, бл. 1, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, 

да бъде настанен Димитър Атанасов Георгиев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

 ЖПС ПЛОВДИВ 

 

1. В жилище, представляващо: спалня, дневна, кухня, антре, баня с тоалетна и избено 

помещение № 2 с полезна площ 44,91 кв.м, с адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област 

Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 74, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да 

бъде настанен Румен Здравков Биволарски. 

 

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

прилежащо мазе № 12, с полезна площ 63,42 кв.м, с адрес: гр. Стара Загора, община Стара 

Загора, област Стара Загора, кв. 10 „Индустриален“, ПКМ, бул. „Славянски“ № 104, ет. 4,      

ап. 11, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде настанен Росен Стефанов Йорданов. 

 

 

 

 

 

09.04.2019 г. 

 


