Извлечение
ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратура на Република
България, проведено на 20.02.2019 г.
Откриване на заседанието в 10:30 ч., в пълен състав на Комисията.
при следния дневен ред:
1. Доклад от секретаря на ЖК за изпълнение на решения по протокол № 1/17.01.2019 г. на
ЖК относно:
1.1. Изключване на кандидат с вх. № 3083/17.09.2018 г. (рег. № 94-Т-167/29.10.2015 г. на
МП) на заявление за настаняване, от списъка на регистрираните кандидатите за настаняване от
системата на ПРБ;
1.2. Предложено второ свободно ведомствено жилище на кандидат с
вх. № 3083/18.09.2018 г. (рег. № 94-А-289/30.07.2015 г.) на заявление за настаняване.
1.3. Получено становище с изх. № 5619/24.01.2019 г. от административния ръководител на
Районна прокуратура – Казанлък за наличие на жилищна нужда за настаняване на съдебен
служител в свободния ведомствен апартамент № 17 в гр. Казанлък, ул. „Княз Ал. Батенберг“
№ 7, вх. „Б“, ет.3.
2. Доклад от секретаря на ЖК относно:
2.1. Освободени две ведомствени жилища в гр. София с адреси:
- ж.к. „Красно село“, ул. „Топли дол“ № 1А, ап. 9;
- ж.к. „Красна поляна“, бл. 31-Б, ап. 94.
2.1.2. Представяне на актуален регистър на свободните жилища на ПРБ.
2.2. Постъпили заявления от кандидати за настаняване във ведомствени жилища, както
следва:
- с рег. № ВСС-14683/03.12.2018 г. (вх. № 3083/22.01.2019 г. на ПРБ) на заявлението;
- с рег. № ВСС-15545/18.12.2018 г. (вх. № 3083/22.01.2019 г. на ПРБ) на заявлението.
2.3. Молби до ЖК с вх. № 3083 от 28.01. и 31.01.2019 г. от наемател на ведомствен
апартамент № 70 в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 15.
2.4. Получено писмо с изх. № ВСС-793/23.01.2019 г. от председателя на Комисия
„Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС за неплатени наемни вноски от наемател
на ведомствен апартамент на ПРБ, за месеците октомври, ноември и декември 2018 г.
3. Определяне дата на следващо заседание на ЖК.
По т. 1 от дневния ред относно доклад на секретаря на ЖК и след обсъждане:
ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
РЕШИ:
По т. 1.1. Закрива досието на кандидата поради непостъпило в срока по чл. 23, ал. 2 от
Правилата възражение срещу решението на ЖК за изключване от регистъра на кандидатите за
настаняване.
По т. 1.2. Изключва кандидата от списъка на регистрираните кандидати за настаняване от
системата на ПРБ, на основание чл. 21, т. 3, във връзка чл. 23, ал. 3, изр. второ от Правилата и
поради устния отказ за настаняване в предложеното второ ведомствено жилище.

1.2.1. Възлага на секретаря на ЖК по реда на чл. 23 от Правилата, да уведоми кандидата
по т. 1.2 за решението на ЖК.
По т. 1.3. Преценка относно необходимост от ремонтиране на ведомствен апартамент
№ 17 в гр. Казанлък, ул. „Княз Ал.Батенберг“ № 7, вх. „Б“, ет. 3 от ПРБ, да се извърши след
получаване на заявлението за настаняване от съдебния служител от Районна прокуратура –
Казанлък, посочен в писмо изх. № 5619/24.01.2019 г. на административния ръководител.
По т. 2 от дневния ред относно доклад на секретаря на ЖК и след обсъждане:
ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
РЕШИ:
По т. 2.1. Приема представения актуален регистър на свободните ведомствени жилища на
ПРБ към 20.02.2019 г.
2.1.1. Разпределя ведомствен апартамент № 94 на адрес: гр. София, ж.к. „Красна поляна“,
бл. 31Б, вх. Б, ет. 4, със ЗП – 60,50кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения,
заедно с избено помещение № 5 и 0,515 % ид.части от общите части на сградата и съответните
ид.части от общите части от правото на строеж върху имота, за настаняване на кандидат с вх. №
3083/07.09.2018 г., заедно със семейството, картотекиран в III-та група, съгласно решение на
ЖК по т. 1 от протокол № 6/20.12.2018 г.
2.1.2. Възлага на секретаря на ЖК по реда на чл. 23 от Правилата, да уведоми кандидата
по т. 2.1.1 за разпределеното ведомствено жилище.
2.1.3. Предлага на кандитатите, на които са разпределени жилища за настаняване след
извършване на цялостен ремонт, наличните свободни и годни за ползване жилища, както
следва:
2.1.3.1 На кандидат с вх. № 3083/18.09.2018 г. (рег. № ВСС-2433/27.02.2018 г.) на
заявление за настаняване, да бъде настанен във ведомствен апартамент № 46 на адрес:
гр. София ж.к.„Красно село”, бл. 199, ет. 11, със ЗП – 115,37 кв.м, състоящ се от две спални,
дневна, кухня, столова, антре и две сервизни помещения, заедно със складово помещение № 19
на 11-ти етаж с площ - 4,47 кв.м. и 1,471% ид.ч. от общ. ч. на сградата.
2.1.3.2. На кандидат с вх.№ 3083/17.08.2018 г. на заявлението за настаняване, да бъде
настанен във ведомствен апартамент № 68 на адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“
№ 56, бл. 6, вх. А, ет. 17, със ЗП – 98.87 кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и две сервизни
помещения, заедно с мазе № 68 и с 1.311% ид.ч. от общите части на сградата.
2.1.4. Възлага на секретаря на ЖК по реда на чл. 23 от Правилата, да уведоми
кандидатите по т. 2.1.3.1 и т. 2.1.3.2 за възможността за настаняване в горепосочените жилища
и за оглед на имотите.
По т. 2.2. Кандидатът отговаря на условията за кандидатстване съгласно чл. 12 и чл. 16 от
Правилата /рег. № ВСС-14683/03.12.2018 г. (вх. № 3083/22.01.2019 г. на ПРБ) на заявлението за
настаняване/.
2.2.1. Картотекира кандидата в IV-та група според степента на жилищната му нужда, на
основание чл. 14, ал. 1 от Правилата.
2.2.2. Разпределя ведомствен апартамент № 26 на адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър
Благоев“, бл. 17, вх. „А“, ет. 7, със ЗП – 42,61 кв.м., състоящ се от стая, кухня, сервизни
помещения и коридор, ведно с таванско помещение № 10 с площ от 5,79 кв.м., заедно с 0,435%
ид.части и правото на строеж за настаняване на кандидата по т. 2.2.1.

2.2.3. Възлага на секретаря на ЖК по реда на чл. 23 от Правилата, да уведоми кандидата
по т. 2.2.1 за определената група, разпределено ведомствено жилище и за възможността за
извършване на оглед на имота по т. 2.2.2.
2.2.4 Възлага на секретаря на ЖК за изиска от кандидата с рег. № ВСС-15545/18.12.2018
г. (вх. № 3083/22.01.2019 г. на ПРБ) на заявлението, представянето и на документите по чл. 16,
ал. 2, буква „г“ и буква „д“ от Правилата, необходими за картотекиране.
По т. 2.3. Наемател на ведомствен апартамент № 70 в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл.
199, ет. 15 не отговаря на условията за кандидатстване във ведомствено жилище в гр. София,
на основание чл. 12, ал. 1, т. 3 от Правилата, решение по т. 12 от протокол № 32/03.10.2018 г. на
Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС за прилагане на Правилата и
решение на ЖК по т. 5.2 от протокол № 4/22.11.2018 г.
По т. 2.4. Покани и изслуша на заседанието на Комисията наемател на ведомствен
апартамент № 16 в гр. София, ж.к.„Стрелбище“, ул.„Костенски водопад“ № 9А, вх. А, ет. 6.
2.4.1. Указва на наемателя по т. 2.4 в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото
заседание, а именно до 06.03.2019 г. включително, да заплати дължимите наемни вноски, на
основание чл. 33, ал. 1, т. 6 от Правилата. При неизпълнение ЖК ще пристъпи към прекратяване
на наемното й правоотношение.
По т. 3 от дневния ред:
ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
РЕШИ:
Следващото заседание на комисията да се проведе след изтичането на срока по т. 1.2,
2.1.2, 2.1.4 и 2.2.3 от настоящото заседание.
Председател:
/п/
Секретар:
/п/
Членове:
/п/
/п/
/п/

