
Извлечение 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

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 17.01.2019 г., в 11:00 ч., в гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 1, стая 106, се проведе 

заседание на Постоянно действащата жилищна комисия (ЖК).  

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 решения по протокол № 6/20.12.2018 г. от заседание на ЖК 

относно:  

1.1. Получени писмени становища от кандидати за настаняване, възразили срещу 

разпределените им с решение по т. 1 от протокол № 5/05.12.2018 г. от заседание на ЖК 

свободни ведомствени жилища –– докладва секретаря на ЖК. 

1.2. Изготвен доклад до главния прокурор във връзка с неспазения от наемател на 

ведомствен апартамент № 94, ж.к „Красна поляна“, бл. 31Б, ет. 4, едномесечен срок за 

освобождаването на имота – докладва главния секретар при Администрация на главен 

прокурор. 

1.3. Изготвени и връчени настанителни заповеди и договори за наем на кандидати за 

настаняване, включени в окончателния списък за разпределение, приет с решение по т. 2 от 

протокол № 6/20.12.2018 г. – докладва секретаря на ЖК. 

2. Доклад от секретаря на ЖК относно: 

2.1. Освободен ведомствен апартамент № 26 в гр. Ямбол, ул. „ Димитър Благоев“, бл.17, 

вх.„А”, ет.7. Представяне на актуален към 17.01.2019 г. регистър на свободните ведомствени 

жилища на ПРБ. 

2.2. Постъпило писмено предизвестие с вх. № 3083/28.12.2018 г. от наемател на 

ведомствен апартамент № 9 в гр. София, район „Красно село“, ул. „Топли дол“ № 1а, ет. 5 за 

прекратяване на договора му за наем.  

2.3. Постъпила молба с вх. № 3083/11.01.2019 г. от наемател на ведомствен апартамент                      

№ 47 в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 11 за неговото закупуване. 

3. Определяне дата на следващо заседание на ЖК. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

По т. 1.1. 

След запознаване с доклада на секретаря на ЖК и разглеждане на допълнително 

постъпилите писмени становища от кандидати за настаняване, възразили срещу разпределените 

им с решение по т. 1 от протокол № 5/05.12.2018 г. от заседание на ЖК свободни ведомствени 

жилища 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

1. На основание чл. 21, т. 3 от Правилата изключва кандидат с вх. № 3083/17.09.2018 г. на 

заявление от списъка на регистрираните кандидати за настаняване от системата на ПРБ, поради 

отказа й за настаняване с вх. № 3083/27.12.2018 г.  



1.1. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидата по т. 1 за решението на ЖК по 

реда на чл. 23 от Правилата. 

2. Не приема възражението с вх. № 3083/21.12.2018 г. от кандидат за настаняване относно 

състоянието на разпределеното й ведомственото жилище.  

2.1. На основание чл. 24, ал. 2 от Правилата, съобразно наличния свободен жилищен фонд 

на ПРБ и при спазване на нормативите за настаняване съгласно чл. 13 от Правилата, Предлага 

на кандитата по т. 2 второ ведомствено жилище, а именно 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.  

2.2. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидата по т. 2 по реда на чл. 23 от 

Правилата, като изрично се посочи, че при повторно възражение срещу жилището по                          

т. 2.1 апартамент, същото ще се счита за отказ от настаняване с последиците съгласно чл. 21 от 

Правилата.   

 

По т. 1.2 

След запознаване с доклада на главния секретар при Администрация на главен прокурор и 

допълнително постъпилата молба с вх. № 3083/19.12.2018 г. на наемател за продължаване на 

наемните му правоотношения на основание чл. 31, ал. 3 от Правилата 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

 Възлага на секретаря на ЖК да връчи незабавно подписаното от главния прокурор 

писмено уведомление до наемятеля за освобождаване на ползваното от него ведомствено 

жилище. 

 

По т. 1.3 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

Приема за сведение доклада на секретаря на ЖК относно връчените към 17.01.2019 г. 

настанителни заповеди и сключените договори за наем на ведомствени жилища с кандидатите 

за настаняване, включени в окончателния списък за разпределение, приет с решение по т. 2 от 

протокол № 6/20.12.2018 г. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

По т. 2.1. 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

1. Приема представения актуален към 17.01.2019 г. регистър на свободните ведомствени 

жилища на ПРБ. 

2. С оглед задължението на административните ръководители на органите на съдебната 

власт по чл. 6 от Правилата и във връзка с непостъпили до момента заявления за настаняване в 

свободното ведомствено жилище в гр. Казанлък, Възлага на главния секретар при 

Администрация на главен прокурор и член на ЖК да изпрати писмо до административния 

ръководител на Районна прокуратура – Казанлък относно възможността за кандидатстване на 



магистрати или съдебни служители от районната прокуратура за настаняване в посоченото 

ведомствено жилище.  

При наличие на потребност от настаняване, своевременно да бъдат изпратени заявления за 

кандидатстване до ЖК към ПРБ.  

 

По т. 2.2.  

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

Възлага на главния секретар при Администрация на главен прокурор и член на ЖК да 

организира приемането и предаването на ведомствен апартамент № 9 в гр. София, район 

„Красно село“, ул. „Топли дол“ № 1а, ет. 5 от неговия наемател. 

 

По т. 2.3 

На основание чл. 8 от Правилата  

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

РЕШИ: 

 

Произнасянето по молбата на наемателя за закупуване на ползваното от него ведомствено 

жилище не е от компетентността на ЖК. 

Възлага на главния секретар при АГП и член на ЖК да изпрати молбата му по 

компетентност на разпореждане до Комисия „Управление на собствеността“ при Висшия 

съдебен съвет. 

 

По т. 3 от дневния ред: 

Следващото заседание на комисията да се проведе след изтичането на срока по чл. 23,                        

ал. 2 от Правилата. 

 

Председател: 

/п/ 

 

Секретар:  

/п/ 

 

Членове: 

/п/ 

 

/п/  


