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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: 

- 21.08.2019 г. жилищната комисия при ЖПС Пловдив на основание Заповед № 

1811/08.09.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“;  

- 20.08.2019 г. жилищната комисия при ЖПС Бургас на основание Заповед № 

1233/28.06.2019 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 ПЛОВДИВ 

 

1. В жилище, представляващо: дневна с кухненски бокс, спалня и външно сервизно 

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

Стара Загора, кв. 15, Индустриален, ул. „Железничар“ № 7, ет. приземен, ап. 15, водещо се в 

баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанен Евгени Пенчев Канев. 

 

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

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 Петър Иванов Чончоров. 

 

3. В жилище, представляващо: три стаи, кухня, коридор и баня с тоалетна, с полезна 

площ 57,73 кв.м., с адрес: с. Скутаре, община Марица, област Пловдив, жп гара Скутаре, сграда 

МРЦ, ет. 2, водещо се в баланса на ССТ Пловдив, да бъде настанен Раден Николов Баков, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

ЖПС БУРГАС 

 

1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарен възел, с полезна площ 52,00 

кв.м., с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, жп кантон 35, ет. 1, на км 289+560, 

водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанена Фиданка Боева Тодорова, по реда на чл. 

3, ал. 6 от Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: една стая, антре, санитарен възел и барака, с полезна 

площ 28,00 кв.м., с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, жп гара Владимир Павлов, 

бл. 37, вх. 6, ет. 1, ап. 6, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Иван Михайлов 

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

 

3. В жилище, представляващо: една стая, кухня и санитарен възел, с полезна площ 33,00 

кв.м., с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, жп гара Владимир Павлов, бл. 38, ет. 1, 

http://www.rail-infra.bg/
mailto:%20g.aleksandrova@rail-infra.bg


 

 

 

2 

ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Стати Ангелов Ненков, по реда на 

чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

4. В жилище, представляващо: една стая, кухня и санитарен възел, с полезна площ 35,41 

кв.м., с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, жп гара Владимир Павлов, бл. 38, ет. 1, 

ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Мустафа Сали Исмаил, по реда на 

чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

кв.м., с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Мария Луиза“, бл. 33, ет. 2, ап. 

ляв, водещо се в баланса на ССТ Пловдив, да бъде настанена Анета-Нюся Петкова Николаева, 

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

 

6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарен възел, с полезна площ 43,00 

кв.м., с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Мария Луиза“, бл. 33, ет. 2, ап. 

среден - ляв, водещо се в баланса на ССТ Пловдив, да бъде настанен Тодор Димов Кадийски, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

35,00 кв.м., с адрес: с. Гавраилово, община Сливен, област Сливен, жп гара Гавраилово, сграда 

МРЦ, ет. 2, водещо се в баланса на ССТ Пловдив, да бъде настанен Дончо Стоянов Георгиев, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

площ 48,32 кв.м., с адрес: гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен, ул. „Антим  І“ № 18, 

ет. 2, ап. 6, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде настанена Мария Борисова 

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

 

 

27.08.2019 г. 

 


