
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

      ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 

                                    ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 
 

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И КАДАСТЪР” 

бул. „Мария Луиза” №110, София 1233                         www.rail-infra.bg 
тел.:  (+359 2) 932 3384                                g.dimitrova@rail-infra.bg 

факс: (+359 2) 932 3979 

 
 

С П И С Ъ К 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,  

предоставени за управление на ДП „НКЖИ” 

 

На свои заседания, проведени на: 

- 02.08.2019 г. жилищната комисия при ЖПС София на основание Заповед № 

1353/18.07.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 07.08.2019 г. жилищната комисия при ССТ София на основание Заповед № 

1433/01.08.2019 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 СОФИЯ 

 

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

площ 54,72 кв. м и прилежащо мазе № 14 с площ 3,17 кв.м, с адрес: гр. София, район 

Кремиковци, община Столична, област София град, ж.к. „Ботунец – 2“, бл. 16, вх. Д, ет. 5, ап. 

93, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Калоян Илиев Янков. 

 

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

63,05 кв.м и прилежащи: мазе № 24 с площ 6,29 кв.м, мазе № 25 с площ 6,29 кв.м и таванско 

помещение с площ 7,86 кв.м, с адрес: гр. София, район Оборище, община Столична, област 

София град, ул. „Чаталджа“ № 48, ет. 4, ап. 19, водещо се в баланса на ЖПС София да бъде 

настанен Тома Благоев Жегов. 

 

3. В жилище, представляващо: една стая, вестибюл, кухня и сервизно помещение с 

полезна площ 25,94 кв.м и складово помещение на етажа, с адрес: гр. София, район Сердика, 

община Столична, област София град, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бл. 112, вх. Б, ап. 16, таван, 

водещо се в баланса на ЖПС София да бъде настанен Миладин Райчев Райчев. 

 

4. В жилище, представляващо: една стая, вестибюл, кухня и сервизни помещения с 

полезна площ 38,00 кв.м и мазе № 1 с площ 16,60 кв.м, с адрес: гр. София, район Сердика, 

община Столична, област София град, ж.к. „Фондови жилища“, бл. 19, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо 

се в баланса на ЖПС София да бъде настанен Емил Кирилов Стефанов. 

 

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

41,00 кв.м с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Аракчийски мост“     

№ 2, кантон на км 91+336, ет. 1, жилище № 1, водещо се в баланса на ЖПС София да бъде 

настанен Васил Борисов Мавродиев. 

 

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

45,00 кв.м и прилежащо мазе, с адрес: гр. София, район Панчарево, община Столична, област 

София град, жп гара Казичене, ул. „Околовръстна“, жилищна сграда № 3, ет. 2, ап. 4, водещо се 

в баланса на ЖПС София да бъде настанен Иван Йорданов Нешев, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 
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7. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, сервизно помещение и външно складово 

помещение с полезна площ 35,00 кв.м, с адрес: гр. София, район Панчарево, община Столична, 

област София град, жп гара Казичене, ул. „Околовръстна“, жилищна сграда № 1, ет. 1, ап. 1, 

водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Валерия Василева Илиева по реда на   

чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

54,92 кв.м и прилежащо мазе, с адрес: гр. София, район Слатина, община Столична, област 

София град, жп спирка „Хр. Смирненски“, бл. 4, ет. 2, ап. 7, водещо се в баланса на ЖПС София 

да бъде настанен Дилян Иванов Николов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

9. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизни помещения с полезна площ 27,87 

кв.м и складово помещение с площ 2,23 кв.м, с адрес: гр. София, район Сердика, община 

Столична, област София град, ул. „Козлодуй“ № 2Б, бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап. 10А (старо ап. 7), 

водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Нели Асенова Петрова, по реда на чл. 3, 

ал. 6 от Правилата. 

 

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

61,00 кв.м и прилежащо мазе, с адрес: гр. София, район Надежда - Връбница, община Столична, 

област София град, с. Волуяк, жп гара Волуяк, ул. „Победа“ № 8, жилищна сграда № 4, вх. В, 

ет. 1, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС София да бъде настанен Николай Рангелов Дойчев, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

55,00 кв.м и прилежащо мазе, с адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, ул. „Отец 

Паисий“, бл. 45, вх. Б, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София да бъде настанена Лозка 

Тодорова Кузманова по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

12. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, общо сервизно помещение и складово 

помещение с полезна площ 37,40 кв.м, с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област 

Кюстендил, ул. „Тютюнева долина“ № 7, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС 

София да бъде настанена Красимира Иванова Терзийска по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

52,00 кв.м, с адрес: гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, бул. „Св. 

Димитър Солунски“ № 149, четно + жилища, вх. Б, ет. 2, жилище № 1, водещо се в баланса на 

ЖПС София да бъде настанена Юлия Стоянова Тушева по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

ССТ СОФИЯ 

 

1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор и санитарно помещение, с 

полезна площ 66,70 кв. м, с адрес гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, жп гара 

Дупница, сграда АТЦ, ул. „Отец Паисий” № 44, ет. 2, водещо се в баланса на ССТ София, да 

бъде настанена Йорданка Василева Петрова. 

 

 

 

 

15.08.2019 г. 

 


