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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: 

- 10.06.2021 г. жилищната комисия на ЖПС Враца на основание Заповед № 

850/22.05.2020 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 14.07.2021 г. жилищната комисия на ЖПС София, на основание Заповед № З-

943/08.06.2021 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 26.07.2021 г. жилищната комисия на УДВГД София, на основание Заповед                          

№ 1946/06.11.2020 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 ВРАЦА 
 

 1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 58,00 

кв. м, с адрес: гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, област Монтана, ул. „Георги Димитров“ № 

9, бл. 431, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Искра Виденова 

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

 

 2. В жилище, представляващо: входно антре, дневна, спалня, кухня, сервизно помещение и 

килер, с полезна площ 49,43 кв. м,  с адрес: с. Владо Тричков, община Своге, област Софийска, 

пристройка до приемно здание на жп спирка Владо Тричков, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на 

ЖПС Враца, да бъде настанена Марияна Борисова Колева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

25,00 кв. м, с адрес: гр. Роман, община Роман, област Враца, кантон 25, ет. 1, ап. 1, водещо се в 

баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Веселина Георгиева Колева, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

 4. В жилище, представляващо: стая и външно сервизно помещение, с полезна площ 11,50 

кв. м, с адрес: гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, жп блок 10, ет. 1, ап.2, водещо се в 

баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Румен Иванов Маринашев, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

 5. В жилище, представляващо: стая, хол, кухня, коридор и тоалетна, с полезна площ 59,84 

кв. м,  с адрес: гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, жп гара Плевен запад, бл. 31, ет. 2, 

ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Евгени Цветанов Русев, по реда на 

чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

площ 60,00 кв. м, с адрес: с. Томпсън, община Своге, област Софийска, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 10, бл. 1, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен 

Илиян Ангелов Жишев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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ЖПС СОФИЯ 

 

1. В жилище, представляващо: стая, кухня, вестибюл, антре, килер, коридор, външно 

сервизно помещение и мазе, с полезна площ 45,00 кв.м, с адрес: с. Нови Хан, община Елин 

Пелин, Софийска област, жп спирка Побит камък, жилищна сграда № 2, ап. 1, водещо се в 

баланса на ЖПС София, да бъде настанена Стела Стоянова Николова. 

 

2. В жилище, представляващо: една стая, антре и сервизно помещение, с полезна площ 

17,94 кв.м, с адрес: гр. София, район Подуяне, община Столична, област София, ул. „Майчина 

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

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

 

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

50,04 кв.м, с адрес: с. Негован, район Нови Искър, община Столична, област София, жп спирка 

Негован, жп кантон на км 8 + 672, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Валентин Петров Тодоров, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

4. В жилище, представляващо: стая, дневна, кухня, антре и сервизно помещение, с полезна 

площ 65,79 кв.м, с адрес: гр. София, район Сердика, община Столична, област София, жп гара 

София север, бул. „Илиянци” № 5 /пристройка към четно помещение/, жилище, ет. 1, водещо се 

в баланса на ЖПС София, да бъде настанена Невена Николова Михова, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, прилежащо мазе № 2 

с площ 14,10 кв.м, с полезна площ 51,54 кв.м, с адрес: гр. София, район Сердика, община 

Столична, област София – град, ж.к. „Фондови жилища”, бл. 27, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в 

баланса на ЖПС София, да бъде настанена Албена Тошкова Злакьова.  

 

6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридори, сервизно помещение и мазе, с 

полезна площ 52,84 кв.м, с адрес: гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил, жп 

гара Кюстендил, ул. „Гарата“, бл. 1 /275/, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да 

бъде настанен Антон Иванов Митов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

УДВГД СОФИЯ 

 

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

площ 20,00 кв.м, с адрес: с. Петърч, община Костинброд, област Софийска, жп гара Петърч, 

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

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

 

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

53,15 кв.м, с адрес: с. Казичене, община Столична, област София, жп гара Казичене, Приемно 

здание, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на УДВГД София да бъде настанена Антоанета 

Василева Кръстанова по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

38,50 кв.м, с адрес: гр. София, район Илинден, община Столична, област София град, кв. 

Захарна фабрика, жп гара Захарна фабрика – пътническа, ул. „Крум Христов Стоянов“ № 1, 

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

Божидарова Чуркина. 

 

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

37,00 кв.м, с адрес: гр. Нови Искър, община Столична, област София, жп гара Курило, ул. 

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

настанена Иглика Иванова Гълъбова. 

 

         30.07.2021 г. 


