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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: 

- 25.11.2020 г., жилищната комисия при УДВГД Пловдив на основание Заповеди №№ 

1432/16.07.2015 г., 776/14.04.2016 г., 2/02.01.2018 г., 988/16.05.2018 г. и 1835/03.09.2018 г. на 

Генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 26.11.2020 г., жилищната комисия при УДВГД София, на основание Заповед № 

1946/06.11.2020 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 21.12.2020 г. жилищната комисия на ЖПС Враца на основание Заповед № 850/22.05.2020 

г. на генералния директор на ДП НКЖИ;  

- 21.12.2020 г. жилищната комисия на ЖПС Бургас на основание Заповед № 

1347/04.08.2020 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 ПЛОВДИВ 

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

полезна площ 46,22 кв.м, с адрес: с. Калитиново, община Стара Загора, oбласт Стара Загора, жп 

гара Калитиново, Приемно здание, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде 

настанен Тенчо Кънчев Чернев. 

 

         2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, килер, антре, коридор, санитарно 

помещение и мазе, с полезна площ 55,19 кв.м, с адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област 

Пловдив, ж.к. ,,Тракия“, ул. Ягодовско шосе“ № 33, Прелезопазачница Ягодовски прелез, 

водещо се в баланса на УДВГД Пловдив, да бъде настанена Росица Тотева Ангелова.  

 

3. В жилище, представляващo: две стаи, кухня с ниша, коридор, санитарно помещение и 

мазе № 1, с полезна площ 78,73 кв.м, с адрес: гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, 

район на жп гара Хасково, жилищен блок 5, вх. А, ет. 1, ап.1, водещо се в баланса на УДВГД 

Пловдив, да бъде настанен Сафет Кадир Сафет. 

 

         УДВГД СОФИЯ 

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

38,00 кв. м, с адрес: град Нови Искър, община Столична, област София - град, жп гара Курило, 

ул. „Вечерница“ № 6, Приемно здание, ет. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде 

настанена Ренета Иванова Тодорова.  

 

2. В жилище, представляващo: една стая, кухня и външно сервизно помещение, с полезна 

площ 33,00 кв.м., с адрес: село Драгоил, община Драгоман, Софийска област,  жп спирка 

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

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

 

3. В жилище, представляващо: една стая, кухня и външен санитарен  възел, с полезна 

площ 37,59 кв. м., с адрес: град Драгоман, община Драгоман, Софийска област, жп гара 
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Драгоман, до сточна магазия, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанен Йордан 

Костадинов Джинов. 

 

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

54,00 кв.м., с адрес: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, жп гара Дупница, 

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

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

 

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

20,00 кв.м., с адрес: град София, община Столична, област София - град, жп спирка Захарна 

фабрика – товарна,  Административна сграда, ет.2, водещо се в баланса на УДВГД София, да 

бъде настанен Виктор Емилов Найденов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

6. В жилище, представляващо: две стаи и общо сервизно помещение, с полезна площ 26,70 

кв. м, с адрес: град София, община Столична, област София - град, жп гара София север, 

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

Мирчев Рангелов. 

 

ЖПС ВРАЦА 

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

полезна площ 50,59 кв. м, с адрес: град Нови Искър, община Столична, област София-град, кв. 

Курило, ул. ,,Кременица” №11, бл. 1, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде 

настанена Венетка Тодорова Илиева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

42,95 кв. м, с адрес: село Желен, община Своге, Софийска област, жп кантон на км 36+350, ет. 

1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Николай Райков Николов, по реда 

на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 3. В жилище, представляващо: стая, кухня, коридор и сервизно помещение, с полезна 

площ 35,20 кв. м, с адрес: село Реброво, община Своге, област Софийска, кантон на км 24+300, 

ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Маргарита Вълкова 

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

 

 4. В жилище, представляващо: стая, кухня и общо сервизно помещение с полезна площ 

32,85 кв. м, с адрес: град Плевен, община Плевен, област Плевен, жп гара Плевен запад, бл. 30 

А, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Йордан Панчев Питков, по реда 

на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

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

площ 49,00 кв. м, с адрес: град Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, жил. сграда 

593, вх. Г, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Неделчо Димитров 

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

 

         ЖПС БУРГАС 

         1. В жилище, представляващо: една стая, кухня, килер и санитарен възел, с полезна площ 

50,59 кв.м, с адрес: гр. Айтос, община Айтос, oбласт Бургас, жп гара Айтос, бл.2, ет. 1, ап. ляв, 

водещо се в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанен Ахмед Селим Мехмед. 

 

         2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и санитарен възел, с полезна площ 47,00 

кв.м, с адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, бул. ,,Иван Вазов“ № 3, ет.1, водещо се 

в баланса на ЖПС Бургас, да бъде настанена Десислава Радостинова Георгиева. 

 

 

 



 

                                                                                                                                 08.01.2021 г. 


