Извлечение
ПРОТОКОЛ № 6
от заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратурата на
Република България, назначена със Заповед № РД-09-99/27.07.2018 г. на главния прокурор,
изменена със Заповед № РД-09-168/22.11.2018 г.
На 20.12.2018 г., в 09:00 ч., в гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 1, стая 106, се проведе
заседание на Постоянно действащата жилищна комисия (ЖК) в пълен състав:
Председателят на комисията обяви, че е налице необходимият кворум за провеждане на
заседанието, съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти –
частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди
(Правилата) и откри заседанието
при следния дневен ред:
1. Доклад за постъпили писмени заявления и възражения от кандидати за настаняване от
системата на ПРБ относно определената им група на жилищна нужда и разпределено с решение
по т. 1 протокол № 5/05.12.2018 г. от заседание на ЖК свободно ведомствено жилище – докладва
секретаря на ЖК.
2. Приемане на окончателен списък за разпределение на свободните към 22.11.2018 г.
ведомствени жилища на ПРБ спрямо картотекираните кандидати, изразили съгласие за
настаняване.
По т. 1 от дневния ред:
След запознаване с доклада на секретаря на ЖК (Приложение № 1), разглеждане на
постъпилите възражения и заявления от уведомените кандидати за настаняване относно
определената им група жилищна нужда и разпределено ведомствено жилище, на основание
чл. 24 от Правилата и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 5/05.12.2018 г. на ЖК
ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
РЕШИ:
1. Поради непостъпили възражения от регистрираните кандидати относно определената им
група жилищна нужда и класиране, одобрява проекта на класиране на регистрираните кандидати
според степента на жилищната им нужда, приет с решение по т. 3 от протокол № 4/22.11.2018 г.
на ЖК.
2. По постъпилите възражения от кандидати, включени в проекта за разпределение на
свободните ведомствени жилища на ПРБ:
2.1. Приема възражението с вх. № 3083/07.12.2018 г. на кандидат относно разпределения
му ведомствен апартамент № 1, гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „Юрий Гагарин“, бл.154 А, ет. 1 и
запазва нейната картотека.
2.1.1. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидата по т.2.1, че Прокуратура на
Република България (ПРБ) разполага с ведомствен апартамент в ж.к „Красна поляна“,
който предстои да бъде освободен от неговия наемател. След предаването му на ПРБ, ще бъде
предоставена възможност на кандидата за оглед, съответно настаняване в имота.
2.1.2. Възлага на главния секретар при Администрация на главен прокурор и член на ЖК,
да докладва на главния прокурор относно продължаващото държане на ведомствен апартамент
в ж.к „Красна поляна“, след отправеното на наемателя му и връчено на 06.11.2018 г. писмено
уведомление за предаване на жилището в едномесечен срок от датата на връчване.
2.2. Приема възражението с вх. № 3083/13.12.2018 г. на кандидат относно разпределения
му апартамент № 68, гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 56, бл. 6, вх. А, ет. 17.
С оглед възражението на кандидата по т. 2.1 и заявеното от кандидата по т.2.2 желание за
настаняване в жилището по т. 2.1, разпределя на кандидата по т.2.2 ведомственото жилище по
т. 2.1.

2.3. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми останалите възразили кандидати, а именно:
кандидат с подадено възражение с вх. № 3083/12.12.2018 г. относно разпределения му
ведомствен апартамент № 46, гр. София ж.к.„Красно село”, бл. 199, ет. 11, и кандидат с подадено
възражение с вх. № 3083/13.12.2018 г. относно разпределеното му ателие № 28, гр. София,
м. „Манастирски ливади – запад“, в.3, ул. „Казбек“ № 30, бл. В, вх Е, І-во подпокривно ниво,
както следва:
В т. 7 от указания на Комисия „Управление на собствеността“ към Висшия съдебен съвет,
изпратени с писмо изх. № ВСС-12311/12.10.2018 г. (публикувано на официалния сайт на ПРБ),
изрично са определени задълженията на наемателите на ведомствени жилища, които се включват
в договора за наем (образец по т. 8 от указанията). Едно от тях е да извършват за своя сметка
всички текущи и основни ремонти на предоставените им ведомствени жилища. Видно от
решение по т. 1 от прокотокол № 5/05.12.2018 г. на ЖК предложените на възразилите кандидати
апартаменти са годни за ползване.
В тази връзка, в срок до 17,00 ч. на 27.12.2018 г. е необходимо да депозират при секретаря
на ЖК своите категорични откази или съгласия за настаняване в разпределените им имоти.
4. Следващото заседание да се проведе след получаване на писмените становища на
кандидатите по т. 2.3.
5. Във връзка с решение по т. 1 от протокол № 5/05.12.2018 г. на ЖК за настаняване след
извършване на цялостен ремонт на две от ведомствените жилища, намира за целесъобразно
кандидатите, на които същите са разпределени, на този етап да не бъдат включвани в
окончателния списък за разпределение и настаняване в свободните ведомствени жилища. поради
възможността за настаняването им в жилищата по т. 2.3, в случай на отказ на кандидатите по
т. 2.3.
По т. 2 от дневния ред:
С оглед постъпилите съгласия за настаняване от кандидатите, включени в проекта на
разпределение на свободните ведомствени жилища на ПРБ, във връзка с решение по т. 1 (2.2) от
настоящия протокол и на основание чл. 25 от Правилата
ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
РЕШИ:
1. Приема окончателен списък за разпределение на свободните към 22.11.2018 г.
ведомствени жилища на ПРБ спрямо картотекираните кандидати, изразили съгласие за
настаняване (Приложение № 2). Предлага същия за утвърждаване от главния прокурор.
2. Предлага на главния прокурор да издаде заповеди за поименно настаняване на
кандидатите, съобразно списъка по т. 1.
3. Възлага на секретаря на ЖК да състави оценителните протоколи за определяне на
наемните цени на разпределените жилища по т. 1, както и да изготви и връчи срещу подпис
настанителните заповеди на заинтересованите лица по т. 1.
4. Одобрява проект на настанителна заповед.
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