
Извлечение 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

от заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратура на 

Република България, проведено на 27.03.2019 г.  

 

Откриване на заседанието в 09:30 ч., в пълен състав на Комисията. 

 

при следния дневен ред: 

1. Доклад от секретаря на ЖК за изпълнение на решения по протокол № 2/20.02.2019 г. 

на ЖК относно:  

1.1. Изключване на кандидат с вх. № 3083/18.09.2018 г. (рег. № 94-А-289/30.07.2015 г.) 

на заявлението от списъка на регистрираните кандидати за настаняване от системата на ПРБ; 

1.2. Постъпили писмени уведомления от картотекирани кандидати относно 

предложените им свободни ведомствени жилища, с входящи №№ 3083 от 08.03.2019 г., 

01.03.2019 г., 05.03.2019 г. и 11.03.2019 г. 

1.3. Изискани допълнителни документи от кандидат за настаняване във ведомствено 

жилище с рег. № ВСС-15545/18.12.2018 г. (вх. № 3083/22.01.2019 г. на ПРБ) на заявлението. 

1.4. Платени наемни вноски от наемател на ведомствен апартамент. 

2. Доклад от секретаря на ЖК относно: 

2.1. Постъпили заявления от кандидати за настаняване във ведомствени жилища с 

входящи №№ 3083 от 08.03.2019 г. и 15.03.2019 г. 

2.2. Неспазен от наемател на ведомствен апартамент № 70 в гр. София, ж.к. „Красно 

село“, бл. 199, ет. 15 едномесечен срок за освобождаване на имота. 

2.3. Постъпили уведомления от Висшия съдебен съвет (ВСС) до магистрати и съдебни 

служители от системата на ПРБ, подали заявления за закупуване на жилища от ведомствения 

жилищен фонд на ВСС относно решение по т. 15 от протокол № 6/14.03.2019 г. от заседание 

на Пленума на ВСС. 

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 за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, 

предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди (Правилата) възражение срещу 

решението на ЖК за изключване от регистъра на кандидатите за настаняване. 

 

По т. 1.2. Предлага на главния прокурор да издаде поименни заповеди за настаняване 

на основание чл. 25, ал. 1, буква „б“ от Правилата и с оглед изразени съгласия от кандидати за 

настаняване в предложените им с решение по т. 2.1.1 и т. 2.1.3.1 от протокол № 2/20.02.2019 г. 

на ЖК ведомствени жилища, както следва: 

1.2.1. На кандидат с вх. № 3083/07.09.2018 г. на заявлението, картотекиран в III-та група, 

заедно с тричленното му семейство за настаняване във ведомствен апартамент № 94 на адрес: 

гр. София, район „Красна поляна“, ж.к.„ Красна поляна ”, бл.31-Б, вх. „Б“, ет. 4, със ЗП – 60,50 



кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с избено помещение № 5 и 

0,515% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна 

земя. 

1.2.1.2. На кандидат с рег. № ВСС-2433/27.02.2018 г. на заявлението, картотекиран в IV-

та група за настаняване във ведомствен апартамент № 46 на адрес: гр. София, район „Красно 

село“, 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% идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху мястото. 

1.2.2. Възлага на секретаря на ЖК да състави оценителните протоколи за определяне на 

наемните цени на разпределените жилища по т. 1.2.1 и т. 1.2.1.2, да изготви и връчи 

настанителните заповеди и договорите за наем на заинтересованите лица. 

1.2.3. Приема потвърждението с вх. № 3083/05.03.2019 г. от кандидат с                                       

вх. № 3083/17.08.2018 г. на заявлението за настаняване във ведомствен апартамент № 19 на 

адрес: гр. София, ул. „Милин камък“ № 5, ет. 4, след извършване на ремонт, разпределен с 

решение по т. 5 от протокол № 5/05.12.2018 г. на ЖК. 

1.2.4. Изключва кандидат с вх. № ВСС-14683/03.12.2018 г. от списъка на 

регистрираните кандидати за настаняване от системата на ПРБ, на основание чл. 21, т. 3 от 

Правилата и поради отказ за настаняване с вх. № 3083/11.03.2019 г. в предложения ведомствен 

апартамент № 26 в гр. Ямбол,  ул. „Димитър Благоев“, бл. 17, вх. „А“, ет. 7. 

1.2.4.1. Възлага на главния секретар при Администрация на главен прокурор и член на 

ЖК да изиска становища от административните ръководители на Окръжна и Районна 

прокуратура – Ямбол относно наличие на потребност от настаняване на магистрати и съдебни 

служители от двете структури във ведомствения апартамент по т. 1.2.4. В случай на такава 

необходимост, своевременно да бъдат изпратени заявления за кандидатстване до ЖК към 

ПРБ.  

 

По т. 1.3. Не картотекира кандидат с рег. № ВСС-15545/18.12.2018 г., поради 

невъзможност за определяне група на жилищна нужда съгласно чл. 14 от Правилата. 

Кандидадът е декларирал, че живее под наем, но не е представил сключен договор за наем, 

съгласно изискването на чл. 16, ал. 2,буква „г“ от Правилата.  

 

По т. 1.4. Приема за сведение доклада на секретаря на ЖК относно платени наемни 

вноски от наемател на ведомствен апартамент. 

 

По т. 2 от дневния ред относно доклад на секретаря на ЖК и след обсъждане: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

По т. 2.1. Кандидатът с вх. № 3083/08.03.2019 г. на заявлението отговаря на условията 

за кандидатстване съгласно чл. 12 и чл. 16 от Правилата. 

 2.1.1. Картотекира кандидата по предходната точка в IV-та група според степента на 

жилищната нужда, на основание чл. 14, ал. 1 от Правилата.  

 2.1.2. Кандидатът с вх.№ 3083/15.03.2019 г. на заявлението отговаря на условията за 

кандидатстване съгласно чл. 12 и чл. 16 от Правилата. 

 2.1.3. Картотекира кандидата по предходната точка в III-та група според степента на 

жилищната нужда, на основание чл. 14, ал. 1 от Правилата. 



 2.1.4. Предлага на картотекираните кандидати наличните свободни и годни за ползване 

жилища, при спазване на нормативите за жилищно задоволяване съгласно чл. 13 от 

Правилата, както следва: 

 2.1.4.1 На кандидата с вх. № 3083/19.10.2018 г. на заявлението, картотекиран в IV-та 

група, да бъде настанен след извършване на ремонт във ведомствен 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. 

 2.1.4.2 На кандидата с вх.№ 3083/15.03.2019 г. на заявлението, картотекиран в III-та 

група, да бъде настанен след извършване на ремонт в ателие 28 на адрес: гр. София,                        

м. „Манастирски ливади – запад“, 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. 

 2.1.4.3. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидатите по т. 2.1.4.1 и 2.1.4.2 по 

реда на чл. 23 от Правилата относно предложените им жилища.  

 2.1.5. На кандидата по т. 2.1.1 да се предложи ведомствено жилище от предстоящите за 

освобождаване от наематели през месец април 2019 г., отговорящи на норматива за жилищно 

задоволяване на кандидата.  

 

 По т. 2.2. Възлага на главния секретар при Администрация на главен прокурор и член 

на ЖК, да докладва на главния прокурор относно неспазения срок за освобождаване от 

наемателя, с предложение за отправяне на повторна покана за освобождаване на имота в 

двуседмичен срок от връчване на уведомлението. 

 

 По т. 2.3. Приема за сведение получените уведомления от ВСС, изпратени до 

магистрати и съдебни служители от системата на ПРБ, подали заявления за закупуване на 

ведомствени жилища. 

 

По т. 3 от дневния ред: 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

Следващото заседание на комисията да се проведе на 23.04.2019 г. 

 

 

Председател: 

/п/ 

 

Секретар:  

/п/ 

 

Членове: 

/п/  

 

/п/ 

 

/п/  

 


