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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: 

- 27.05.2019 г. жилищната комисия при ЖПС Пловдив на основание Заповед                    

№ 1811/08.09.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“; 

- 06.06.2019 г. жилищната комисия при ЖПС Враца на основание Заповед № 2360/ 

19.11.2018  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: 

 

 

 

ЖПС ПЛОВДИВ 

 

1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, баня с тоалетна  и тераса с 

полезна  площ 53,32 кв.м., с адрес: гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, ул. ,,Теофан 

Райнов” № 2, жилище до четно помещение, ет.2, ап.2, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да 

бъде настанен Наско Иванов Дамянов. 

 

2. В жилище, представляващо: две стаи , кухня, килер и сервизни помещения с полезна 

площ – 58,63 кв.м., с адрес: с. Крумово, община Родопи, област Пловдив, жп гара Крумово, 

четно помещение, ет.1, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанен Димитър 

Захариев Арсенов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор и сервизно помещение с полезна 

площ -  49,00 кв.м., с адрес: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, жп 

кантон № 31, ет.2, ап.3, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанен Господин 

Здравков Михайлов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

4. В жилище, представляващо: две  стаи, коридор и  външно сервизно помещение с  

полезна площ -  41,00 кв.м., с адрес: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора,  

жп кантон №  31, ет.1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанена Златка 

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

 

5. В жилище, представляващо: две стаи, антре, мазе и външен санитарен  възел с полезна  

площ 31,12 кв.м., с адрес: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, кв.15 

,,Индустриален”, жп  терен, жилищен блок № 14, ет. 1, апартамент - юг, водещо се в баланса на 

ЖПС Пловдив, да бъде настанен Кольо Маринов Колев по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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6. В жилище, представляващо: две спални, дневна, кухня с ниша, сервизно помещение, 

коридoри и избено помещение № 5 с полезна  площ  - 68,50 кв.м., с адрес: гр. Стара Загора, 

община Стара Загора, област Стара Загора, кв. 15 ,,Индустриален” ул. ,,Железничар” №7, вход 

,,А”, изток, ет. 2, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанена Ваня Ганчева 

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

 

7. В жилище, представляващо: спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна, коридор, две 

тераси и мазе с полезна площ – 53,00 кв.м., с адрес: с. Тулово, община Мъглиж, област Стара 

Загора, ул. Пролет №5,  бл. 9, ет.2, ап. 6, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде 

настанен Веселин Добромиров Велчев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

помещение № 13 с полезна площ – 45,35кв.м., с адрес: с. Тулово, община Мъглиж, област Стара 

Загора, ул. Пролет №5, бл. 9, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде 

настанен Станимир Христов Атанасов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

9. В жилище, представляващо: дневна, кухня, баня с тоалетна, коридор, тераса и изба №5 

с полезна площ – 40,56 кв.м., с адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив,             

бул. „Хр.Ботев” 74, ет. 2, ап. 5, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде настанена 

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

 

 

ЖПС ВРАЦА 

 

1. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 37,00 

кв. м и избено помещение (мазе) № 4 с площ от 22 кв.м, с адрес: гр. Видин, община Видин, 

област Видин, ул. „Александър Батенберг” № 4, бл. 483, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на 

ЖПС Враца, да бъде настанена Цветанка Трифонова Първанова, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре, тераса и сервизно помещение, с 

полезна площ 45,00 кв. м., с адрес: с. Гара Лакатник, община Своге, област Софийска, жп 

кантон 12, на км. 51+100, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен 

Цветан Славчов Апостолов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

 

 

 

 

13.06.2019 г. 

 

 


