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С П И С Ъ К 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,  

предоставени за управление на ДП НКЖИ 

 

На своe заседаниe, проведено на 12.08.2020 г. жилищната комисия при ЖПС София на 

основание Заповед № 506/17.03.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, е разгледала 

подадените заявления от кандидатите и предлага 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, сервизни помещения и прилежащо мазе № 2 

с площ 10,76 кв.м, с полезна площ 42,50 кв.м., с адрес: гр. София, район Искър, община 

Столична, област София град, жп гара Искър, ул. „5002“, бл. 6, ет. 3, ап. 12, водещо се в баланса 

на ЖПС София, да бъде настанен Румен Невенов Станков.  

 

2. В жилище, представляващо: стая и сервизно помещение с полезна площ 17,00 кв.м, с 

адрес: гр. София, район Подуяне, община Столична, област София град, ул. „Майчина слава“     

№ 3, бл. 1, ет. 2, ателие 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Ивета 

Валентинова Димитрова. 

 

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

48,00 кв.м, с адрес: гр. София, район Сердика, община Столична, област София град, ул. „Лазар 

Михайлов“ /Хр. Манов/ № 30, бл. 1, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Христоско Луканов Луков. 

 

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

69,08 кв.м, с адрес: гр. София, район Сердика, община Столична, област София град, ул. „Лазар 

Михайлов“ /Хр. Манов/ № 30, бл. 1, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанена Валя Иванова Христова. 

 

5. В жилище, представляващо: стая, кухня, сервизни помещения и складово помещение, с 

полезна площ 28,95 кв.м, с адрес: гр. София, район Сердика, община Столична, област София 

град, ул. „Козлодуй“ № 2, бл. 3, вх. А, ет. 4, ап. 9Б, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанена Соня Николова Шахпазова. 

 

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

47,00 кв.м, с адрес: гр. София, район Кремиковци, община Столична, област София град, жп гара 

Кремиковци, жилищна сграда № 4, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанена Верка Миладинова Шошова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

42,00 кв.м, с адрес: гр. София, район Кремиковци, община Столична, област София град, жп гара 

Кремиковци, жилищна сграда № 4, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанена Надя Борисова Ковачева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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8. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ            

34,38 кв.м, с адрес: гр. София, район Слатина, община Столична, област София град, жп спирка 

Хр. Смирненски, бл. 1, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Агнеса 

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

 

9. В жилище, представляващо: две стаи, вестибюл, кухня, килер, коридор, антре, WC и мазе, 

с полезна площ 64,47 кв.м, с адрес: гр. София, район Слатина, община Столична, област София  

град, ж.к. Слатина, жп спирка Хр. Смирненски, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на 

ЖПС София, да бъде настанена Дафинка Георгиева Трифонова, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

10. В жилище, представляващо: една стая, кухня и външно сервизно помещение, с полезна 

площ 46,67 кв.м, с адрес: гр. София, район Илинден, община Столична, област София град, жп 

гара Захарна фабрика, сграда № 3/кантон/ до СПЗ, ул. „Крум Стоянов“ 1А, водещо се в баланса 

на ЖПС София, да бъде настанена Паулина Иванова Иванова, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

11. В жилище, представляващо: стая, кухня, общо антре, външно санитарно помещение и 

мазе, с полезна площ 23,50 кв.м, с адрес: гр. София, район Илинден, община Столична, област 

София град, жп гара Захарна фабрика, сграда № 2 - СПЗ, ул. „Крум Стоянов“ 1А, ет. 1, ап. 3, 

водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Крум Борисов Петров, по реда на чл. 3,   

ал. 6 от Правилата. 

 

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

41,99 кв.м, с адрес: с. Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, жп гара Вакарел, ул. 

„Железничарска“ № 7, жилищна сграда № 3, вх. Б, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да 

бъде настанена Радка Иванова Вучкова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

13. В жилище, представляващо: три стаи, кухня и сервизни помещения, с полезна площ    

62,00 кв.м, с адрес: с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област, жп спирка Побит камък, 

жп блок 3, ап. 1 и ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Велин Стоянов 

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

 

14. В жилище, представляващо: две стаи, трапезария с бокс, килер, сервизно помещение, 

коридори, преддверие и тераса, с полезна площ 61,40 кв.м, с адрес: гр. Батановци, община 

Перник, област Перник, жп гара Батановци, ул. „Трети март“ № 3, бл. 2, ет. 2, ап. 2, водещо се в 

баланса на ЖПС София, да бъде настанена Ангелина Ангелова Сотирова, по реда на чл. 3, ал. 6 

от Правилата. 

 

15. В жилище, представляващо: стая, хол, кухня, коридор, килер, сервизно помещение, тераса 

и мазе, с полезна площ 52,60 кв.м, с адрес: с. Генерал Тодоров, община Петрич, област 

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

бъде настанена Василка Леонидова Русинова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

 

 

        28.08.2020 г. 


