
Свободни  жилища в  ССТ София  към  21.02.2020 г. 

№ по 

ред 

Точен адрес на 

жилището 

Акт за собственост Помещения Полезна 

площ 

(кв.м) 

Застроена 

площ 
Забележка 

АЧДС / АПДС АДС бр. Вид 

1. 

жп гара Брусарци, 

сграда АТЦ, етаж 2, ап. 

1 

АПДС № 3574  от 

29.11.2012 г.      

Област Монтана 

 3 

2 стаи, 

кухня            

и санитарно 

помещение 

47,32 52,58 
за основен 

ремонт 

2. 
жп гара Белово, сграда 

МРЦ, ет.1, ап.1           

АЧДС № 3637 от 

22.08.2001 г.                    

Област  Пазарджик 

  3 

2 стаи, 

кухня и 

санитарно   

помещение 

70,54 78,38 
за основен 

ремонт 

3. 
жп гара Белово, сграда 

МРЦ, ет.2 ап.2 

АЧДС № 3637 от 

22.08.2001 г.                    

Област  Пазарджик   

2 

1 стая, 

кухня и сан. 

пом. 

32,94 36,60 за ремонт 

4. 
жп гара Белово, сграда 

МРЦ, ет.2, ап.3           

АЧДС № 3637 от 

22.08.2001 г.                    

Обл. Пазарджик 

  3 

2 стаи, 

кухня и 

санитарно   

помещение 

54,62 60,69 
за основен 

ремонт 

5. 
жп гара Зверино, 

сграда МРЦ,  ет.1, ап 1 

АПДС № 3221  от 

24.09.2013 г.          

Област Враца 

 2 

1 стая, 

кухня и сан. 

пом. 

40,38 44,87 
за основен 

ремонт 

6. 
жп гара Зверино, 

сграда МРЦ,  ет.2, ап 2 

АПДС № 3221  от 

24.09.2013 г.         

Област Враца 

 3 

2 стаи , 

кухня и сан. 

пом. 

53,43 59,37 
за основен 

ремонт 

7. 

жп гара Бойчиновци,       

сграда АТЦ, 

ул."Г.Димитров" №11, 

ет. 2, ап.2 

АПДС № 3242 от  

13.04.2009 г.                    

Област  Монтана 
  

3 

2 стаи, 

кухня и 

санитарно 

помещение 

53,55 59,50 годно  

8. 

 жп гара Реброво, 

сграда МРЦ, етаж 1, 

ап. 1 

АЧДС № 748 от 

25.04.2001 г.  на 

Софийска област 
  

3 

2 стаи, 

кухня и 

санитарно 

помещение 

50,60 56,22 годно  

9 

жп гара Бойчиновци, 

сграда АТЦ, 

ул."Г.Димитров" № 11, 

ет.2, ап.1            

АПДС № 3242 от 

13.04.2009 г. на 

област Монтана 

 

2 

1 стая, 

кухня и 

общо 

ползване на 

санитарно 

помещение 

28,66 31,84 годно 

 

 

10 

РП Биримирци, 

техническа сграда 

АПДС № 08169 от 

08.02.2013 г. на 

Софя град   

1 

2 стаи, 

кухня и 

санитарно 

помещение 

51,21 65,00 годно 

   

 

     

         

         

Свободни  жилища в  РП Енергосекция София  към  21.02.2020 г. 

№ по 

ред 

Точен адрес на 

жилището 

Акт за собственост Помещения Полезна 

площ 

(кв.м) 

Застроена 

площ 
Забележка 

АЧДС / АПДС АДС бр. Вид 

1. 
жп спирка Кракра, сграда 
на ТПС и ПКМ - Перник, 

ет.2, ап.1 

АПДС № 3812 от 

25.09.2014 г. 
  

3 
2 стаи, кухня 
и санитарно 

помещение 

44,58 49,53 за ремонт 

2. 
жп спирка Кракра, сграда 
на ТПС и ПКМ - Перник, 

ет.2, ап.2 

АПДС № 3812 от 

25.09.2014 г. 
  

4 
3 стаи, кухня   
и санитарно 

помещение 

63,85 70,94 за ремонт 

 



Право да кандидатстват имат лица, които са в трудово-правни отношения с ДП „НК ЖИ”, ако те и 

членовете на семейството им, отговарят на следните условия (съгласно Чл. 22 от ППЗДС): 
 
1. да имат определена по надлежния ред жилищна нужда в населеното място, където работят и живеят 

постоянно. 

2. не притежават в същото населено място жилище или вила, годни за постоянно обитаване 

3. не са прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване, през последните 5 години 

преди подаване на молбата за настаняване 

 

Необходими документи за кандидатстване 
 

1. Заявление - с посочен жилищен имот от обявените и обоснована нуждата от жилище (по образец) 

2. Декларация по чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗДС, подписана от двамата съпрузи /по образец/. 

3. Служебна бележка от съответното поделение, чийто работник или служител е кандидата, 

потвърждаваща трудово- правните отношения и трудовия стаж на кандидата. 

4. Обосновано становище от ръководителя на съответното поделение, чийто работник или служител е 

кандидата. 

5. Данъчни удостоверения за декларирани данни от кандидата и членовете на семейството му, от отдел 

"Местни данъци и такси" към съответната община, където попада жилището, за което се кандидатства. 

(Не се отнася за деца, ненавършили пълнолетие) 

6. Удостоверения от регистъра по вписванията по партидите на кандидата и членовете на семейството 

му, издадени от Службата по вписванията при Районния съд, в района в който попада жилището, за което 

се кандидатства. 

7. Нотариално заверена декларация, в случай, че лицето няма сключен граждански брак, но осъществява 

съвместно съжителство с партньор/ка. 
 
Заявления и документи от кандидатите за настаняване се подават в двуседмичен срок от датата на 

сваляне на обявата /срок за обявяне - 7 дни/. 
 

За допълнителна информация : 

тел.: 02/932 2593 

 инж. Катя Дикова 


