
Извлечение 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

от заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратура на Република 

България, проведено на 23.04.2019 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 № 3/27.03.2019 г. на 

ЖК относно:  

1.1. Изключване на кандидат с вх. № ВСС-14683/03.12.2018 г. на заявлението от списъка 

на регистрираните кандидати за настаняване от системата на ПРБ; 

1.2. Получено становище с изх. № А-183/15.04.2019 г. от административния ръководител 

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

служители от окръжната и районната прокуратура във ведомствен апартамент № 26 в                    

гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“, бл. 17, вх. „А“, ет. 7. 

1.3. Постъпили писмени уведомления от картотекирани кандидати за съгласието им за 

настаняване в предложените свободни ведомствени жилища, както следва: 

- от кандидат с вх. № 3083/15.03.2019 г. на заявлението за настаняване; 

- от кандидат с вх. № 3083/19.10.2018 г. на заявлението за настаняване; 

2. Доклад от секретаря на ЖК относно: 

2.1. Постъпило заявление с вх. № 3083/29.03.2019 г. от кандидат за настаняване във 

ведомствено жилище. 

2.2. Представяне на актуален регистър на кандидатите за настаняване във ведомствени 

жилища от системата на ПРБ. 

2.3. Освободени три ведомствени жилища в гр. София с адреси: 

- ап. № 47, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 11; 

- ап. № 10, ж.к. „Младост-3“, бл. 344, вх. В, ет. 3; 

- ап. № 10, ж.к. „Младост“, бл. 18, вх. 2, ет. 4. 

2.4. Представяне на актуален регистър на свободните жилища на ПРБ. 

3. Определяне дата на следващо заседание на ЖК. 

 

По т. 1 от дневния ред след доклад на секретаря на ЖК и 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. Приема становището на административния ръководител на Окръжна 

прокуратура – Ямбол - преценка относно необходимостта от запазване на ведомствен 

апартамент 26 в гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“, бл. 17, вх. „А“, ет. 7 за нуждите на ПРБ, да 

се извърши месец август 2019 г. (с оглед предстоящо встъпване на младши следовател и 

младши прокурор в Окръжна и Районна прокуратура – Ямбол). 

По т. 1.3. Приема постъпилите уведомления за съгласие от кандидатите за настаняване в 

предложените с решение по т. 2.1.4.1 и т. 2.1.4.2 от протокол № 3/27.03.2019 г. свободни 

ведомствени жилища. 

1.3.1. Издаването на поименни заповеди за настаняване на кандидатите да се извърши 

след приключването на строително – монтажните работи в имотите, възложени от ПРБ. 

 



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

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

По т. 2.1. Кандидатът с вх. № 3083/29.03.2019 г. на заявлението отговаря на условията за 

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

 2.1.1. Картотекира кандидата на основание чл. 14, ал. 1 от Правилата в IV-та група.  

 По т. 2.2. Приема представения регистър на кандидатите за настаняване във ведомствени 

жилища от системата на ПРБ. 

 2.2.1. Възлага на секретаря на ЖК, да уведоми кандидат с вх. № ВСС-15545/18.12.2018 г. 

за решението по т. 1.3 от протокол № 3/27.03.2019 г. на ЖК и необходимостта от представяне 

на документ, удостоверяващ ползването на жилище на свободно договаряне.  

 По т. 2.3. Приема, че освободените през месец април 2019 г. ведомствени жилища са 

годни за ползване и в тях може да се извърши настаняване, с изключение на апартамент № 10 в 

гр. София, ж.к. „Младост“, бл. 18, вх. 2, ет. 4. 

 2.3.1. Приема предоставената от секретаря на ЖК информация относно налични 

задължения към експлоатационни дружества на наемател за ползвания до 16.04.2019 г. 

ведомствен апартамент № 10, гр. София, ж.к. „Младост-3“, бл. 344, вх. В, ет. 3. 

 2.3.2. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми писмено служителя по т. 2.3.1 за 

своевременното погасяване на дължимите суми и представяне на съответните документи. 

 По т. 2.4. Приема представения регистър на свободните жилища на ПРБ. 

 2.4.1. Предлага на картотекираните кандидати настаняване в налични свободни и годни 

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

ал. 1 от Правилата, както следва: 

 2.4.1.1 На кандидат с вх. № 3083/08.03.2019 г. на заявлението за настаняване, 

картотекиран в IV-та група - ведомствен апартамент № 10 на адрес: гр. София, ж.к. „Младост-

3“, бл. 344, вх. В, ет. 3, със ЗП - 46,61 кв.м., състоящ се от две стаи, и сервизни помещения, 

заедно с прилежашото му избено пмещение № 10 с полезна площ от 4,10 кв.м. и 2,539 % 

идеални части от общите части на вход „В“. 

 2.4.1.2 На кандидат с вх. № 3083/29.03.2019 г. на заявлението за настаняване, 

картотекирана в IV-та група, заедно с двучленното й семейство - ведомствен апартамент № 47 

на адрес: гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 11, със ЗП - 91,31 кв.м., състоящ се от стая, 

дневна, кухня-столова, антре и сервизни помещения, заедно с мазе № 35 с площ от 3,41 кв.м. и 

1,168 % идеални части от общите части на сградата. 

 2.4.1.3. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидатите по т. 2.4.1.1 и 2.4.1.2 по реда 

на чл. 23 от Правилата за определената им група жилищна нужда и предложените за 

настаняване ведомствени жилища.  

 По т. 3 от дневния ред: 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

Следващото заседание на комисията да се проведе през месец юни 2019 г. 

 

Председател: 

/п/ 

Секретар:  

/п/ 

Членове: 

/п/  

/п/ 

/п/  


