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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: 

- 03.06.2020 г., жилищната комисия при УДВГД София на основание Заповед № 

305/13.02.2020 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 23.06.2020 г. жилищната комисия на ЖПС Враца на основание Заповед № 850/22.05.2020 

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: 

 

 

   УДВГД СОФИЯ 

 

 

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

площ 52,40 кв.м, с адрес: с. Калища, община Ковачевци, oбласт Перник, жп спирка Калища, 

Приемно здание, ет. 2, жил. 1, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанен 

Димитър Богомилов Димитров. 

 

         2. В жилище, представляващо: две стаи и външно сервизно помещение, с полезна площ 

25,00 кв.м, с адрес: гр. Драгоман, община Драгоман, област София, жп гара Драгоман, Приемно 

здание, ет. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанена Десислава Димитрова 

Петрова.  

 

3. В жилище, представляващo: една стая и общо сервизно помещение, с полезна площ 

13,65 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, област София, жп гара Захарна фабрика 

товарна, Приемно здание, ет. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанена 

Сафинас Юсеинова Гаджалова. 

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор и сервизно помещение, с полезна 

площ 65,00 кв.м, с адрес: гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, жп гара Симитли, 

Приемно здание, ет. 2, aп.1, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанен Георги 

Миланов Шумаров. 

 

5. В жилище, представляващо: една стая и общо сервизно помещение, с полезна площ 

14,00 кв.м, с адрес: гр. Костинброд, община Костинброд, област София, жп гара Костинброд, 

Приемно здание, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанен Дамян 

Цветанов Велев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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6. В жилище, представляващо: една стая, кухня и общо сервизно помещение, с полезна 

площ 21,20 кв.м., с адрес: с. Вакарел, община Ихтиман, област София, жп гара Вакарел, 

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

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

 

7. В жилище, представляващо: една стая, кухня, коридор и външно сервизно помещение, с 

полезна площ 30,00 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, област София, жп спирка 

Обеля, ул. ,,1-ва“ № 18, Приемно здание, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД София, да 

бъде настанен Боян Пейчев Алексиев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

8. В жилище, представляващо: една стая и общо сервизно помещение, с полезна площ 

20,00 кв.м, с адрес: гр. София, община Столична, област София, жп гара София север, Приемно 

здание, ет. 1, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанена Райна Борисова 

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

 

9. В жилище, представляващо: три стаи, кухня и общо сервизно помещение, с полезна 

площ 67,00 кв.м, с адрес: с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, жп гара 

Генерал Тодоров, Приемно здание, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде 

настанена Вангелия Костадинова Георгиева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

площ 42,00 кв.м., с адрес: с. Драгичево, община Перник, област Перник, жп гара Драгичево, ул. 

,,Христо Ботев“ №15, Приемно здание, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да 

бъде настанена Ирена Костадинова Рачева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

  

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

площ 69,93 кв.м., с адрес: с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград, жп гара 

Струмяни, Приемно здание, ет. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанена 

Невена Николова Атанасова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

ЖПС ВРАЦА 

 

 

1. В жилище, представляващо: антре, стълбище, баня, коридор, кухня, дневна, две спални 

и балкон, с полезна площ 63,33 кв.м, с адрес: с. Церово, община Своге, област София, ул. „Иван 

Вазов“ № 1, бл. 539, ет. 1 и 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен 

Валери Петров Ценев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 2. В жилище, представляващо: входно антре, кухня/столова, балкон, баня с тоалетна и 

дневна, с полезна площ 36,14 кв.м, с адрес: гр. Своге, община Своге, област София, ул. 

„Желенско шосе“ № 1, кантон, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде 

настанена Димитринка Ангелова Георгиева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 3. В жилище, представляващо: антре, кухня с бокс, дневна, спалня, два килера и баня с 

тоалетна, с полезна площ 60,26 кв.м, с адрес: гр. Червен бряг, община Червен бряг, област 

Плевен, кантон 20, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Евгения 

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

 

 4. В жилище, представляващо: навес, кухня, дневна, спалня и външно сервизно 

помещение, с полезна площ 44,69 кв.м, с адрес: гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, област 

Монтана, ул. „Георги Димитров“ № 17, бл. 428, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, 

да бъде настанен Боно Христов Стефанов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 



 

 

 

 

 5. В жилище, представляващо: стая, кухня, входно антре и външно сервизно помещение, с 

полезна площ 29,58 кв.м, с адрес: гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, 

жилищна сграда 583, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настаненa 

Марийка Данева Йотова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 6. В жилище, представляващо: кухня, спалня, хол, коридор и сервизно помещение, с 

полезна площ 55,73 кв. м, с адрес: с. Лакатник, община Своге, област София, ул. „Искър“ № 1, 

„Сграда на поддържането“, ет. 2, ап. 2 водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настаненa 

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

 

 

   02.07.2020 г. 


