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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: 

- 06.04.2022 г. жилищната комисия на ЖПС София, на основание Заповед  

№ З-2151/15.12.2021 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 12.04.2022 г. жилищната комисия на ССТ София, на основание Заповед  

№ З-336/09.03.2022 г. на генералния директор на ДП НКЖИ; 

- 13.04.2022 г. жилищната комисия на УДВГД София, на основание Заповед                          

№ 1946/06.11.2020 г.  

-  15.04.2022 г., жилищната комисия на УДВГД Горна Оряховица, на основание Заповед 

№ 2225/18.12.2020 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, са разгледали подадените 

заявления от кандидатите и предлагат за настаняване и пренастаняване в свободните 

ведомствени жилищни имоти, при спазване на установените нормативи, следния списък на 

разпределение: 

 

 

ЖПС СОФИЯ 

 

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

тераса, с полезна площ 60,00 кв. м, и мазе, с адрес: с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин, 

област Софийска, жп гара Елин Пелин, бул. „Витоша“ № 2, бл. 3, ет. 2, ап. 3, водещо се в 

баланса на ЖПС София, да бъде настанен Асен Георгиев Татов, по реда на чл. 3, ал. 6 от 

Правилата. 

 

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

33,71 кв. м и мазе, с адрес: с. Казичене, район Панчарево, община Столична, област София-град, 

жп гара Казичене, ул. „Околовръстна“, бл. 3, ет. 2, ап. 3, водещо се в баланса на ЖПС София, да 

бъде настанен Велизар Първанов Кръстев, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

3. В жилище, представляващо: една стая, коридор 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 

настанен Николай Радославов Панов. 

 

4. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 40,18 кв. 

м (с 2/5 балкони), с прилежащо мазе № 13 с площ от 5,80 кв. м, с адрес: гр. София, район 

Подуяне, община Столична, област София-град, ул. „Витиня“ № 39, бл. 12, ет. 1, ап. 4, водещо 

се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Георги Бориславов Николов, по реда на чл. 3, ал. 

6 от Правилата.  

 

5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 61,67 

кв. м, и мазе № 1 с площ една втора от 74,00 кв. м, с адрес: гр. Перник, община Перник, област 

Перник, ул. „Сини вир“, бл. 5, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде 

настанена Силвия Борисова Таскова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 
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6. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре, сервизни помещения и тераса, с 

полезна площ 57,54 кв. м, и прилежащо мазе № 1 с площ 12,00 кв. м и мазе № 5 с площ 18,30 кв. 

м, с адрес: с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград, жп гара Струмяни, ул. „Св. Св. 

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

настанена Митра Фердинандова Стоянова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

7. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре и сервизни помещения, с полезна 

площ 57,09 кв. м, и прилежащо мазе № 3 с площ 12,90 кв. м, с адрес: с. Струмяни, община 

Струмяни, област Благоевград, жп гара Струмяни, ул. „Св. Св. Константин и Елена“ № 3, бл. 1, 

ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанен Димитър Кирилов Тошев, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

8. В жилище, представляващо: стая, кухня, коридор и сервизни помещения, с полезна площ 

35,00 кв. м., и мазе, с адрес: с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград, жп гара 

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

София, да бъде настанена Надежда Славчова Белемезова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

9. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре, сервизни помещения и тераса, с 

полезна площ 53,43 кв. м, и мазе, с адрес: гр. Сандански, община Сандански, област 

Благоевград, район Нова гара № 2, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, 

да бъде настанен Методи Драгомиров Джавджилски. 

 

10. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре и сервизни помещения, с полезна 

площ 52,00 кв. м и мазе, с адрес: с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, жп 

гара Генерал Тодоров, бл. 1, ет. 2, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена 

Светослава Иванова Шаренкова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

11. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре и сервизни помещения, с полезна 

площ 78,16 кв. м, и мазе, с адрес: с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, жп 

гара Генерал Тодоров, бл. 2, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС София, да бъде настанена 

Димитринка Атанасова Ангова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

ССТ СОФИЯ 
 

1. В жилище, представляващо: една стая, обща кухня и санитарно помещение, с полезна 

площ 21,67 кв. м, с адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, жп гара Перник - 

техническа сграда, ул. „Железничарска“ № 3, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ССТ София, да 

бъде настанена Петя Пламенова Димитрова. 

 

УДВГД СОФИЯ 

 

1. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизни помещения, с полезна площ 

61,89 кв. м, с адрес: гр. Своге, община Своге, област Софийска, жп гара Своге, приемно здание, 

ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанен Кръстан Илиев Нанчев, по 

реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, антре и сервизни помещения, с полезна 

площ 64,50 кв. м, с адрес: гр. Своге, община Своге, област Софийска, жп гара Своге, приемно 

здание, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на УДВГД София, да бъде настанен Милчо Василев 

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

 

3. В жилище, представляващо: стая и външно сервизно помещение, с полезна площ 13,00 

кв. м, с адрес: гр. София, област София-град, община Столична, Район „Илинден“, жп гара 

Захарна фабрика - товарна, Административна сграда, ет. 2, стая 1, водещо се в баланса на 

УДВГД София, да бъде настанен Васил Атанасов Чолаков, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

 



 

 

 

   

      УДВГД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

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

полезна площ 57,21 кв. м, с адрес: гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, 

приемно здание на жп гара Павликени, ул. „Трети март“ № 41, вход „Запад“, ет. 2, ап. 4, водещо 

се в баланса на УДВГД Горна Оряховица, да бъде настанен Пламен Цветанов Ангелов, по реда 

на чл. 3, ал. 6 от Правилата.  

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня, коридори, килери и сервизно помещение, с 

полезна площ 76,02 кв. м, с адрес: гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, приемно здание 

на жп гара Шумен, ул. „Станционна“, бл. № 8, вх. Б, ет. 2, ап. 1, водещо се в баланса на УДВГД 

Горна Оряховица, да бъде настанена Катя Иванова Гочева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

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

площ 35,70 кв. м, с адрес: гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, приемно здание на жп 

гара Шумен, ул. „Станционна“, бл. № 8, вх. Б, ет. 2, ап. 7, водещо се в баланса на УДВГД Горна 

Оряховица, да бъде настанена Мара Янкова Златева, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

       

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

площ 47,75 кв. м, с адрес: гр. Белослав, община Белослав, област Варна, приемно здание на жп 

гара Белослав, ет. 2, ап. 2, водещо се в баланса на УДВГД Горна Оряховица, да бъде настанена 

Виолетка Йорданова Христова, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата. 

 

 

 

         05.05.2022 г. 


