
Извлечение 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

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 05.12.2018 г., в 10:00 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 изпълнение на решение по т. 3 протокол № 4/22.11.2018 г. от заседание на 

ЖК относно извършване на огледи на свободните ведомствени жилища на ПРБ – докладват 

трима от членовете на ЖК. 

2. Приемане на проект за разпределение на свободните към 22.11.2018 г. ведомствени 

жилища, разпределени за ползване от ПРБ. 

3. Определяне дата на следващо заседание на ЖК. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

В изпълнение на решение на ЖК по т. 3 от протокол № 4/22.11.2018 г., трима от членовете 

на комисията докладваха за извършени на 26.11.2018 г. огледи на ведомствени жилища на 

територията на гр. София 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

1. Приема, че свободните ведомствени жилища са годни за ползване и в тях може да се 

извърши настаняване, с изключение на: апартамент № 78, гр. София, бул. „Симеоновско шосе”  

№ 83, бл. 1, вх. В, ет. 5 и апартамент № 19, гр.София, р-н „Лозенец“ ул. „Милин камък“ № 5,  

ет. 4, в които настаняване ще се извърши след извършване на цялостен ремонт от страна на 

ПРБ. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

След установяване възможността за настаняване в свободните ведомствени жилища на 

ПРБ и на основание чл. 22, чл. 23, във връзка с чл. 13 от Правилата  

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

РЕШИ: 

 

1. Разпределя свободните към 22.11. 2018 г. ведомствени жилища на ПРБ на територията 

на гр. София и гр. Благоевград, както следва: 

1.1. В апартамент № 6 на адрес: гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, бул. 

„Цариградско шосе“, бл. 5, вх. А, ет. 3, със ЗП - 115,60 кв.м., състоящо се от кухненски бокс, 

трапезария с хол, баня, два коридора, три спални, два балкона, заедно с прилежащото към 



апартамента зимнично помещение № 15 с площ от 12,98 кв.м. и таванско помещение № 10 с 

площ от 15,29 кв.м., заедно с прилежащите 5,86 % идеални части от общите части на сградата – 

да бъде настанен кандидат с подадено заявление до ЖК на ПРБ вх. № 3083/18 от 17.09.2018 г., 

заедно със семейството си, картотекиран в I-ва група.  

1.2. В апартамент № 25 на адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Запад“, бл. 38, ет. 7, със ЗП – 

83,65 кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и баня, ведно с избено помещение № 25 с и 4.3140 % 

ид. ч. от общите части на сградата - да бъде настанен кандидат с подадено заявление до ЖК на 

ПРБ вх. № 3083/18 от 27.08.2018 г., картотекиран в I-ва група.  

1.3. В апартамент № 44 на адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ж.к. „Красно село“,               

бл. 199, ет. 10, със ЗП - 89,25 кв.м, състоящ се от спалня, дневна, столова, кухненски бокс, антре 

и сервизни помещения, заедно с мазе № 34 с площ от 6,56 кв.м. и 1,212%- да бъде настанен 

кандидат с подадено заявление до ЖК на ПРБ вх. № 3083/18 от 19.11.2018 г., картотекиран в I-

ва група. 

1.4. В апартамент № 41 на адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ж.к. „Красно село“,               

бл. 199, ет. 10, със ЗП - 115,37 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня и столова, антре, 

баня и тоалетна, тоалетна и две тераси заедно със складово помещение № 17 на 10-тия етаж с 

площ от 4,47 кв.м. и 1,471% ид.ч. от общите части на сградата – да бъде настанен кандидат с 

подадено заявление до ЖК на ПРБ вх. № 3083/18 от 19.09.2018 г., заедно със семейството си, 

картотекиран в III-та група. 

1.5. В ателие 28 на адрес: гр. София, м. „Манастирски ливади – запад“, в.3, ул. „Казбек“ 

№ 30, бл. В, вх Е, І-во подпокривно ниво, със ЗП - 52,46 кв.м., състоящо се дневна-ателие, 

кабинет, баня с тоалетна и тераса с площ 16,29 кв.м, заедно с 2,29% ид.ч. от общите части на 

сградата – да бъде настанен кандидат с подадено заявление до ЖК на ПРБ вх. № 3083/18 от 

17.09.2018 г., картотекиран в III-та група. 

1.6. В апартамент № 1 на адрес: гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „Юрий Гагарин“, бл.154 А, 

ет. 1, със ЗП - 98,98 кв.м. състоящ се от две стаи, дневна, кухненски бокс с трапезария, тоалетна, 

баня с тоалетна, изб.помещение №1 и 1,481 % ид ч. от общите части – да бъде настанен 

кандидат с подаденото заявление до ЖК на ПРБ вх. № 3083/18 от 07.09.2018 г., заедно със 

семейството си, картотекиран в III-та група. 

1.7. В 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 – да бъде настанен                            

кандидат с подадено заявление до ЖК на ПРБ вх. № 3083/18 от 18.09.18 г., заедно със 

семейството си, картотекиран в IV-та група. 

1.8. В 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 – да бъде настанен кандидат с подадено заявление до ЖК към ПРБ с 

вх. № 3083/18 от 18.09.2018 г., заедно със семейството си, картотекиран в IV-та група. 

1.9. В апартамент № 49 на адрес: гр. София, р-н „Връбница”, ж.к. „Обеля-2”, ул. „115-та“,  

кв. 25, бл. 214 б, ет. 8, със ЗП - 60,32 кв.м., състоящ се от дневна, кухня, стая и сервизно 

помещение заедно с прилежащото към апартамента мазе № 22 с площ от 2,64 кв.м., заедно с 

прилежащите 1,211 % идеални части от общите части на сградата – да бъде настенен кандидат с 

подадено заявление до ЖК към ПРБ с вх. № 3083/18 от 03.09.2018 г., картотекиран в IV-та 

група. 

1.10. В апартамент № 78 на адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе” № 83, бл. 1, вх. В, 

ет. 5, със ЗП - 30,42 кв. м., състоящ се от дневна с бокс и сервизно помещение, и 2,049 % ид.ч. 

от общите части на сградата – да бъде настанен след цялостен ремонт кандидат с подадено 

заявление до ЖК към ПРБ с вх. № 3083/18 от 18.09.2018 г., картотекиран в IV-та група. 



1.11. В апартамент № 19 на адрес: гр.София, р-н „Лозенец“ ул. „Милин камък“ № 5, ет. 4, 

със ЗП – 66,00 кв.м, състоящ се от една стая, хол, кухня, баня с тоалетна и гардеробно антре, 

заедно с прилежащото към жилището зимнично помещение № 19 с площ от 7,00 кв. м, 

прилежащото таванско помещение № 19 и прилежащите идеални части от общите части на 

сградата - да бъде настанен след цялостен ремонт кандидат с подадено заявление до ЖК към 

ПРБ вх. № 3083/18 от 17.08.2018 г., картотекирана в IV-та група. 

1.12. В част „Б“ от апартамент № 7 на адрес: гр.София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Боряна“ 

№ 61, бл. 216 А, ет.3, състояща се от кухня, две стаи, баня и санитарен възел, ведно с 3,267% 

ид.ч. от общ. ч. на сградата – да бъде настанен кандидат с подадено до ЖК към ПРБ заявление с 

вх. № 3083/18 от 23.08.2018 г., заедно със семейството си, картотекирана в IV-та група. 

1.13. В апартамент № 3 на адрес: гр.София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бл.353, 

вх.”Е”, ет. 1, ап. 3, със ЗП - 42,44 кв.м., състоящ се от антре, стая, кухня, балкон и санитарен 

възел, с прилежащо мазе № 11, заедно с 2,31 % ид.части от общите части – да бъде настанен                 

кандидат с подадено до ЖК към ПРБ заявление с вх. № 3083/18 от 20.09.2018 г., картотекиран в 

IV-та група. 

1.14. В апартамент № 1 на адрес: гр. София, кв. „Дървеница”, бул. „Андрей Ляпчев” № 9, 

ет.2, със ЗП - 105,31 кв.м., състоящ се от от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, 

две сервизни помещения, мокро помещение, склад, коридор и две тераси, заедно с 3,88% ид.ч. 

от правото на строеж за изграждането на сградата върху дворното място – да бъде настанен                

кандидат с подадено заявление до ЖК към ПРБ с вх. № 3083/18 от 11.10.2018 г., заедно със 

семейството си, картотекиран в IV-та група. 

С оглед наличния свободен жилищен фонд на ПРБ, към датата на настоящото заседание 

не е налице възможност за настаняване на кандидат с подадено заявление вх. № 3083/18 от 

19.10.2018 г., картотекиран в IV-та група. 

2. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми картотекираните от предходното заседание 

кандидати за настаняване по реда на чл. 23 от Правилата за определената им група и 

разпределено ведомствено жилище. На кандидатите, на които са разпределени жилища да се 

предостави възможност за извършване на огледи на имотите по т. 1 в срока по чл. 23, ал. 2 от 

Правилата. 

3. Одобрява проект на уведомително писмо по т. 2. 

 

 

По т. 3 от дневния ред: 

На основание чл. 24 от Правилата  

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

Следващото заседание на комисията да се проведе до 5 работни дни, след изтичането на 

срока по чл. 23, ал. 2 от Правилата. 

 

 

Председател: 

/п/ 

Секретар:  

/п/ 

Членове: 

/п/  

/п/ 

/п/ 


