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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: 

- 16.03.2020 г. жилищната комисия при ССТ София, на основание Заповед                          

№ 1433/01.08.2019 г. на генералния директор на ДП „НКЖИ“, 

- 20.05.2020 г. жилищната  комисия  при  ЖПС  София,  на  основание  Заповед                   

№ 506/17.03.2020 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: 

  

  

ССТ СОФИЯ  

 
         1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарно помещение, с полезна площ 
51,21 кв. м, с адрес: гр. София, община Столична, област София – РП Биримирци, техническа 
сграда, водещо се в баланса на ССТ София, да бъде настанен Йордан Митков Данов. 

 

 

ЖПС СОФИЯ  

 

1. В жилище, представляващо: една стая, дневна, сервизни помещения и прилежащо мазе   

№ 4, с полезна площ 30,13 кв. м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район 

Искър, жп гара Искър, бл. 3, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен 

Димитър Маринов Велев. 

 

2. В жилище, представляващо: стая, кухня и прилежащо мазе, с полезна площ 44,08 кв. м, с 

адрес: с. Яна, община Столична, област София град, район Кремиковци, бул. „Васил Левски“     

№ 20, бл. 3, ет. 2, ап. 8, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Виктор Василев 

Радев. 

 

3. В жилище, представляващо: стая, дневна, кухня и санитарен възел, с полезна площ 36,39 

кв. м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район Илинден, жп гара Захарна 

фабрика, сграда № 2 – СПЗ, ул. „Крум Стоянов“ № 1а, ет. 1, ап. 6, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанен Стефан Кирилов Йоцев. 

 

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

помещение, с полезна площ 66,01 кв. м, с адрес: с. Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, 

жп гара Вакарел, жилищна сграда № 2, вх. А, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да 

бъде настанен Валери Тодоров Марков. 
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5. В жилище, представляващо: една стая, кухня, сервизно помещение и мазе № 12, с 

полезна площ 40,93 кв. м, с адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, ж.к. „Тева“, бл. 

17, ет. 3, ап. 12, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Мая Савкова Алексиева. 

 

6. В жилище, представляващо: една стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 

32,00 кв. м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район Кремиковци, 

жилищна сграда № 2, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Емилия 

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

 

7. В жилище, представляващо: стая, дневна, кухня и сервизни помещения, прилежащо мазе 

№ 19, с полезна площ 62,00 кв. м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, 

район Кремиковци, ж.к. „Ботунец 2“, бл. 16, вх. Д, ет. 7, ап. 98, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанен Георги Тодоров Костов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

8. В жилище, представляващо: дневна, кухня, антре, баня със санитарен възел, лоджия и 

мазе, с полезна площ 43,84 кв. м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район 

Слатина, жп спирка „Христо Смирненски“, бл. 4, ет. 2, ап. 5, водещо се в баланса на ЖПС София, 

да бъде настанен Вилиян Цветанов Благоев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

9. В жилище, представляващо: стая, дневна, кухня и сервизни помещения, прилежащи мазе 

№ 3 и таван № 1, с полезна площ 49,03 кв. м, с адрес: гр. София, община Столична, област София 

град, район Сердика, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 112, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса 

на ЖПС София, да бъде настанена Лиляна Тодорова Лазова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

10. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре, коридор и санитарен възел, с 

полезна площ 54,08 кв. м, с адрес: гр. София, община Столична, област София град, район 

Надежда, жилищна сграда, ул. „Стефансон“ № 5в, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да 

бъде настанена Здравка Стоянова Герова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

11. В жилище, представляващо: две стаи, хол, кухня, санитарен възел, килер и мазе, с 

полезна площ 52,60 кв. м, с адрес: гр. Сандански, район Нова гара, община Сандански, област 

Благоевград, жп гара Сандански, бл. 1, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Иван Георгиев Тюлеков, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

12. В жилище, представляващо: стая, хол, кухня, санитарен възел и коридор, с полезна 

площ 44,10 кв. м, с адрес: с. Кулата, община Петрич, област Благоевград, жп гара Кулата, бл. 2, 

ет. 2, ап. 7, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Анка Йорданова Божанова, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.06.2020 г. 


