
№        Точен адрес на жилището АЧДС АПДС АДС

Брой на 

помеще-

нията

Вид

Полезна 

площ 

/кв.м./

Застроен

а площ 

/кв.м./

Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
гара Велинград-юг, кантон, 

ул."Клептуза" №5

АЧДС № 5342/ 

18.02.2008
4 3 стаи, кухня и сан. пом. 111,4

2
село Тулово, жп кантон 

"Изток",ет.1,ап.2

АДС № 1669 

/26.08.1992  
3  стая,кухня и сервизно пом. 30 33,35

3 село Тулово,жп кантон "Изток",ет.2,ап.4
АДС № 1669 

/26.08.1992  
3  стая,кухня и сервизно пом. 46 51,11

4
с. Тулово,обл.  Стара Загора,   жил. 

блок ул.”Железничар”№ 5, ап.1 (запад)
няма 4 три стаи и сервизни помещения 60,8 63,33

5
 с. Тулово обл. Стара Загора, жил. 

блок. ул.”Железничар”№ 5, ап.2 (изток) 
няма 4 две стаи и сервизни помещения 42 46,66

освободено на 

02.02.2015 г.

6
гр. Пловдив, бул. Христо 

Ботев№6,приземен етаж

АЧДС 

№6318/27.11.2006

функционално свързани 

помещения/офис/ - стая, 

санитарен възел, коридор

33,51

7
гр. Стара Загора, кантон № 31, ет.2, 

ап.4

АЧДС № 

515/22.10.1997 
4

кухня, две стаи и сервизно 

помещение
42 47

подлежащо  на 

освобождаване

8
гр. Стара Загора, кантон № 31, ет.1, 

ап.1

АЧДС № 

515/22.10.1997 
3

2 стаи,кухня и сервизно 

помещение
45 50

освободено на 

28.03.2018 г.

9

гр.Ст. Загора,жп гара, ул."Герасим 

Папазчев" № 14, жил. блок № 3, ет.3, 

ап.5

АЧДС 

5745/07.04.2008г.
3

стая,кухня,сервизно помещение и 

мазе
56,94 63,26

освободено на 

13.04.2018 г.

10
гара Хисар, кантон на км 15+500 

ул.Иван Вазов 58

АПДС№ 

9515/23.11.2017

две стаи коридор външен сан. 

възел
36

1 с.Тулово,ул. "Пролет" 5,ет.1,ап.1
 АЧДС № 

5836/28.08.2008
3

спалня, кухня, тераса,сервизно 

помещение и мазе
40,05 67,63

2  Тулово,ул."Пролет"№ 5,ет.1, ап.4
АЧДС № 

5839/28.08.2008
3

спалня, кухня, баня с тоалетна, 

коридор, тераса и мазе
40,04 62,78

освободено жилище 

на 01.10.2012 г.

3 с.Тулово,ул."Пролет"5,ет.2,ап.8
АЧДС № 

5843/28.08.2008
3

спалня,   кухня,баня с тоалетна, 

коридор, тераса  и избено 

помещение

41,33 67,54

4 с.Тулово,ул."Пролет"5, ет.3, ап.10
АЧДС № 

5845/28.08.08 
4

спалня,  дневна кухня,баня с 

тоалетна, коридор,  две терасаи  и  

две избени пом.

53 92,28
освободено жилище 

на 15.10.2013 г.

5  Тулово,ул."Пролет"N5, ет.3, ап.11
АЧДС № 

5846/28.08.2008
4

спалня, дневна, кухня,  баня с 

тоалетна, коридор,  две тераси и 

две избени помещения

53 96,05

1 село Тулово,сграда МРЦ, ап.2
АПДС № 

4469/24.08.2005 
4 2 стаи, кухня и сервизно пом. 55,89 62,10

2
гр.Ст. Загора, бул."Славянкси"№ 43, 

ет.5, ап.15

АЧДС2482/03.07.200

3г.
2

стая, бокс, сервизно помещение и 

мазе
27,96 39,84

3 жп гара Ботев, срада МРЦ, ет.2
АДС № 

155/17.01.1994г.
3

две стаи, кухня, санитарен възел и 

коридор
54,78

4 г.Пазарджик,    сграда МРЦ, ет.2, ап-1
АЧДС № 3753/ 22.08. 

01
2 две стаи, кухня и сан. пом 46,50

1
гр. Стара Загора, кв. "Казански", бл.17, 

гараж№2

АЧДС № 

4305/14.03.2005
20 22.32

1. Заявление от кандидата - образец

2. Декларация по чл.22, ал.1, т.1 и т.2 от ППЗДС, подписана от двамата съпрузи

3. Служебна бележка от съответното поделение, чийто работник или служител е кандидата, потвърждаваща трудово-правните отношения на кандидата

1. Да имат определена по надлежния ред жилищна нужда в населеното място, където работят и живеят постоянно.

2. Да не притежават в същото населено място жилище или вила, годни за постоянно обитаване.

 СВОБОДНИ ЖИЛИЩА КЪМ  29.06. 2018 г.

ЖПС ПЛОВДИВ

ЕНС ПЛОВДИВ

ССТ ПЛОВДИВ

Гаражи

Право да кандидатстват за настаняване имат лица, които са в трудово-правни отношенияс ДП ”НКЖИ”, ако те и членовете на техните семейства, отговарят на 

следните условия, съгласно чл.22 от ППЗДС:

3. Да не са прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване през последните 5 години преди подаването на молбата за настаяване.

Кандидатите за настаняване трябва да представят в ЖП Секция Пловдив следните документи:

4. Данъчни удостоверения за имотното състояние на кандидата и членовете на семейството му от ТДД в което попада жилището

5. Удостоверения от Службата по вписванията при съответния Районен съд, в чиито район се намира жилището /за всеки член от семейството /

Настаняването се извършва по молба от кандидата до Генералния директор, в която е посочен жилищен имот по негов избор от обявените с обяснение за нуждата от 

жилище, подадена в звено „УСК” в ЖПС Пловдив на адрес: гр.Пловдив, бул.”Македония”№2, ет.2     

 Заявления и документи за настаняване се подават в двуседмичен срок от датата на сваляне на обявата (срок за обявяване - 7дни)


