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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: 

- 17.08.2021 г. жилищната комисия при ЖПС Пловдив на основание Заповед № З - 

1256/27.07.2021 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 19.08.2021 г. жилищната комисия при ЖПС София на основание Заповед № З -

943/08.06.2021 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 ПЛОВДИВ  

 

 1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, санитарен възел, две тераси и 

прилежащи избено помещение № 3 с площ - 9,00 кв.м и избено помещение № 6 с площ – 6,50 

кв.м с полезна площ – 53,50 кв.м, с адрес: гр. Пазарджик, община Пазарджик, област 

Пазарджик, ул. „Росица“ № 44, ет. 2, ап. 6, водещо се в баланса на РП ЕНС Пловдив, да бъде 

настанена Елена Йорданова Димитрова.  

 

 2. В жилище, представляващо: спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна, коридор и 

прилежащо мазе, с полезна площ 50,62 кв.м, с адрес: гр. Стара Загора, община Стара Загора, 

област Стара Загора, бул. „Славянски“ № 104, ПКМ, ет. 4, ап. 8, водещо се в баланса на РП 

ЕНС Пловдив, да бъде настанен Радослав Красимиров Крумов.  

 

 3. В жилище, представляващо: две стаи, коридор и външен санитарен възел, с полезна 

площ 35,00 кв.м, с адрес: с. Калитиново, община Стара Загора, област Стара Загора, жп кантон 

№ 34, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанен Иван Минчев Георгиев. 

 

 4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, две антрета, тераса и санитарен възел с 

полезна площ 73,42 кв.м, с адрес: гр. Банско, община Банско, област Благоевград, жп блок 5, 

ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Пловдив, да бъде настанен Любчо Илиев Тешовски 

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

 

 5. В жилище, представляващо: дневна, спалня, кухня, сервизно помещение, коридор и 

прилежащо мазе № 2 с полезна площ 63,42 кв.м, с адрес: гр. Стара Загора, община Стара 

Загора, област Стара Загора, бул. „Славянски“ № 104, ПКМ, ет. 3, ап. 7, водещо се в баланса 

на РП ЕНС Пловдив, да бъде настанена Бистра Тенева Вътева, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 
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        ЖПС СОФИЯ  

 

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

полезна площ 27,46 кв.м, с адрес: гр. София, район Надежда, община Столична, област София 

- град, ул. „Стефансон“ № 5А /старо 5Б/, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанен Атанас Петров Иванов по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридор, килер и сервизно помещение, с 

полезна площ 55,54 кв.м, с адрес: гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, жп гара 

Симитли, ул. „Георги Димитров“ № 49, бл. 2, вх. А, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС 

София, да бъде настанена Марияна Атанасова Дамянова по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

 

 

       21.09.2021 г. 


