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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: 

- 09.10.2020 г. жилищната комисия на ЖПС София на основание Заповед № 

1693/05.10.2020 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”; 

- 29.10.2020 г. жилищната комисия при 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: 

 

 ЖПС СОФИЯ  

 

          1. В жилище, представляващо: дневна, кухня и сервизни помещения, с принадлежащо  

мазе № 28 с площ 3,60 кв.м, с полезна площ 40,18 кв.м, с адрес: гр. София, район Сердика, 

община Столична, област София - град, ж.к. „Фондови жилища“, бл. 4, вх. А, ет. 7, ап. 28, водещо 

се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Катерина Танева Тасева. 

 

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

помещение, с полезна площ 39,15 кв.м, с адрес: гр. София, район Надежда, община Столична, 

област София – град, жп гара Илиянци, каменен блок № 8, ет. 1, ап. 3, водещо се в баланса на 

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

 

            3. В жилище, представляващо: две стаи, антре, външно сервизно помещение и мазе, с 

полезна площ 30,00 кв.м, с адрес: с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област, жп спирка 

Побит камък, жилищна сграда 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен 

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

              

          4. В жилище, представляващо: стая, дневна, кухня, сервизно помещение и мазе № 6, с 

полезна площ 39,45 кв.м, с адрес: гр. София, район Витоша, община Столична, област София – 

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

настанена Лиляна Асенова Богоева,  по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.   

  

          5. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 36,18 

кв.м, с адрес: гр. София, район Кремиковци, община Столична, област София - град, ж.к. 

Ботунец-2, бл. 11А, вх. А, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен 

Генчо Христов Няголов,  по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.              

           

          6. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 33,00 

кв.м, с адрес: гр. София, район Връбница, община Столична, област София - град, ж.к. Обеля, жп 

спирка Обеля, ул. „І-ва”/Ефрем Чучков/ № 18, жп кантон, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на 

ЖПС София, да бъде настанена Марийка Йовчева Кръстева,  по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.              

           

          7. В жилище, представляващо: стая, кухня и общо етажно сервизно помещение, с полезна 

площ 30,00 кв.м, с адрес: гр. София, район Връбница, община Столична, област София - град, 

ж.к. Обеля, жп спирка Обеля, ул. „І-ва”/Ефрем Чучков/ № 18, жп кантон, ет. 2, ап. 3, водещо се в 
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баланса на ЖПС София, да бъде настанена Димитринка Господинова Димова, по реда на чл. 3, 

ал. 6 от Правилата.              

            

         8. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, килер, коридор и санитарно  помещение, с 

полезна площ 74,00 кв.м, с адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, ул. „Средец” № 

40, бл. 12, вх. 1, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Димитрина 

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

             

         9. В жилище, представляващо: стая, кухня и общо етажно сервизно помещение, с полезна 

площ 26,00 кв.м, с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, жп гара Дупница, ул. 

„Св. Иван Рилски”, ет. 1, бекярско жилище № 5, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанена Иванка Асенова Минчева,  по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

          

        10. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и външен санитарен възел, с полезна площ 

52,00 кв.м, с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, жп гара Дупница, ул. 

„Тютюнева долина” № 7, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанена Елена Найденова Давидкова,  по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

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

37,50 кв.м, с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, жп гара Дупница, ул. 

„Тютюнева долина” № 7, бл. 2, вх. Е, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Антон Сашов Тасев,  по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

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

40,60 кв.м, с адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, жп гара Дупница, ул. 

„Тютюнева долина” № 7, бл. 2, вх. Д, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанена Валерия Георгиева Караджова,  по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

       13. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 36,00 

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

„Тютюнева долина” № 7, бл. 2, вх. В, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Иван Христов Джокин,  по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

                 

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

61,83 кв.м, с адрес: с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград, жп гара Струмяни, ул. 

„Св. Св. Константин и Елена“ № 3, бл. 1, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

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

    

   ЖПС ВРАЦА 

 

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

полезна площ 54,03 кв.м, с адрес: с. Церово, община Своге, област Софийска, ул. „Генерал 

Гурко“ № 1, кантон, бл. 1, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен 

Ивайло Иванов Николов. 

 

2. В жилище, представляващо: входно антре, баня, кухня, килер, спалня, дневна и избено 

помещение № 4, с полезна площ 59,52 кв.м, с адрес: гр. Враца, община Враца, област Враца,    ул. 

„Васил Кънчов“ № 23, жп бл. 401, вх. В, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде 

настанена Анка Младенова Борисова по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

3. В жилище, представляващо: коридор, кухня, спалня, дневна, мокро помещение, баня и 

тоалетна с полезна площ 90,00 кв.м, с адрес: с. Реброво, община Своге, област Софийска, ул. 

„Владимир Заимов“ № 15, жп блок 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да 

бъде настанена Ваня Петрова Григорова по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

        12.11.2020 г. 


