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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: 

- 16.12.2019 г. жилищната комисия при ЖПС София на основание Заповед                          

№ 1353/18.07.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 17.12.2019 г. жилищната комисия при УДВГД София на основание Заповед                      

№ 1137/11.06.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”  

- 21.01.2020 г. жилищната комисия при ЖПС Враца на основание Заповед                          

№ 2360/19.11.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 30.01.2020 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“ 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, кухня, сервизно помещение и прилежащо мазе   

№ 13 с площ 2,88 кв.м., с полезна площ 36,77 кв.м., с адрес: гр. София, район Сердика, община 

Столична, област София-град, ж.к. Фондови жилища, бл. 11, вх. Б, ет. 4, ап. 45, водещо се в 

баланса на ЖПС София, да бъде настанена Галина Николаева Начова.  

 

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

помещение, с полезна площ 45,00 кв.м., с адрес: гр. София, район Надежда, община Столична, 

област София-град, жилищна сграда, ул. „Стефансон” № 5А (старо 5Б), ап. 6, водещо се в 

баланса на ЖПС София да бъде настанена Донка Иванова Кацарева.  

 

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

65,80 кв.м., с адрес: гр. София, район Надежда, община Столична, област София-град,                 

ул. „Азалия”, бл. 3, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София да бъде настанен Иво Данов 

Данов.  

  

  4. В жилище, представляващо: една стая и сервизно помещение с полезна площ 17,94 

кв.м., с адрес: гр. София, район Подуяне, община Столична, област София-град, ул. „Майчина 

слава” № 3, жилищна сграда № 1, ет. 2, ателие 3, водещо се в баланса на ЖПС София да бъде 

настанена Александра Николаева Георгиева.  

 

  5. В жилище, представляващо: една стая, дневна, кухненски бокс и сервизни помещения и 

прилежащо мазе № 2 с площ 14,10 кв.м. с полезна площ 45,28 кв.м., с адрес: гр. София, район 

Искър, община Столична, област София-град, жп гара Искър, ул. „5002”, бл. 3, ет. 1, ап. 1, 

водещо се в баланса на ЖПС София да бъде настанена Василка Кирилова Димитрова, по реда на 

чл. 3, ал. 6 от Правилата.  
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  6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, сервизно помещение и мазе, с 

полезна площ 55,00 кв.м., с адрес: гр. София, район Слатина, община Столична, област София-

град, жп спирка Хр. Смирненски, бл. 2, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София да 

бъде настанена София Стоянова Георгиева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

  7. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, сервизни помещения и мазе, с полезна 

площ 54,91 кв.м., с адрес: гр. София, район Витоша, община Столична, област София-град, жп 

гара Владая, бл. 227, вх. 1, ет. 2, ап. 6, водещо се в баланса на ЖПС София да бъде настанен 

Любчо Георгиев Янев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

  8. В жилище, представляващо: две стаи, хол, кухня, коридори, сервизно помещение и мазе, 

с полезна площ 62,22 кв.м., с адрес: с. Волуяк , район Връбница, община Столична, област 

София-град, жп гара Волуяк, ул. „Победа“ № 8, жилищна сграда № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 4, водещо се 

в баланса на ЖПС София да бъде настанен Милчо Спасов Иванов, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата.  

 

  9. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре и външни сервизни помещения, с 

полезна площ 35,65 кв.м., с адрес: с. Волуяк , район Връбница, община Столична, област София-

град, жп гара Волуяк, ул. „Победа“, жилищна сграда № 2, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на 

ЖПС София да бъде настанен Иван Христов Иванов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

  10. В жилище, представляващо: една стая, кухня, антре, сервизни помещения и мазе, с 

полезна площ 58,31 кв.м., с адрес: с. Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, жп гара 

Вакарел, жилищна сграда № 2, вх. Б, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София да бъде 

настанен Людмил Цолов Кинков, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

   УДВГД СОФИЯ 

 

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

площ 28,00 кв.м., с адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, жп гара Перник 

пътническа, Приемно здание, ет. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанен 

Стефан Костадинов Костадинов.  

 

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

площ 35,80 кв.м., с адрес с. Церово, община Своге, област Софийска, жп гара Церово, Приемно 

здание, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на УДВГД София да бъде настанен Кирил Георгиев 

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

 

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

площ 39,90 кв.м. с адрес: с. Световрачане, Столична община, област София, жп гара 

Световрачане, ул. Железопътна № 1, Приемно здание, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на УДВГД 

София, да бъде настанен Цветан Йорданов Рачин.  

 

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

площ 39,00 кв.м., с адрес: с Яна, Столична община, област София, жп гара Яна, Приемно здание, 

ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД София да бъде настанена Койна Янкова Колева, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

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

46,78 кв.м., с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, жп гара Дупница, 

Приемно здание, ет. 2, ап 2, водещо се в баланса на УДВГД София да бъде настанен Николай 

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

 

 



 

 

ЖПС ВРАЦА 

 

1. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизни помещения, ведно с избено 

помещение (мазе) № 2, с полезна площ 37,00 кв.м, с адрес: гр. Видин, община Видин, област 

Видин, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 4, бл. 483, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС 

Враца, да бъде настанен Венелин Стоянов Вълчев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с избено 

помещение (мазе) с полезна площ 55,00 кв.м, с адрес: гр. Видин, община Видин, област Видин, 

ул. „Княз Александър Батенберг“ № 4, кантон 62А, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС 

Враца, да бъде настанен Христо Петров Христов. 

 

3. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, входно антре и сервизно помещение с 

полезна площ 48,82 кв.м, с адрес: гр. Лом, община Лом, област Монтана, ул. „Пристанищна“ № 

51, бл. 513, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Светла Недкова 

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

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре, коридор и външно сервизно 

помещение, с полезна площ 49,90 кв.м, с адрес: с. Гривица, община Плевен, област Плевен, жп 

бл. 2, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Мирослава Георгиева 

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

 

5. В жилище, представляващо: стая, кухня и външно сервизно помещение, с полезна площ 

23,00 кв.м, с адрес: гр. Враца, община Враца, област Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 3, бл. 414, ет. 

1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Христо Ганчев Христов по реда на 

чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

площ 44,48 кв.м, с адрес: гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ул. „Христо Ботев“     

№ 52, жп бл. 494, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Емил 

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

 

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

полезна площ 27,67 кв.м, с адрес: гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, жп гара Плевен 

запад, бл. 22, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Ана Илиева 

Шишманова. 

 

8. В жилище, представляващо: две стаи, антре и външно сервизно помещение, с полезна 

площ 29,37 кв.м, с адрес: гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, жп гара Плевен запад, жп 

бл. 7А, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Мирослав Ганев Илиев 

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

 

9. В жилище, представляващо: четири стаи, кухня с бокс, коридор и сервизно помещение, с 

полезна площ 64,39 кв.м, с адрес: гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, жилищна 

сграда 585, ет. 1, ап. 1 и 2, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Иван Цанов 

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

 

 

УДВГД ПЛОВДИВ 

 

1. В жилище, представляващо: стая, кухня, антре и сервизно помещение с полезна площ          

30,70 кв.м, с адрес: гр. Садово, община Садово, област Пловдив, жп гара Садово, приемно 

здание, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде настанен Георги Милев 

Пилев. 

        11.02.2020 г. 


