Извлечение
ПРОТОКОЛ № 6
от заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратура на
Република България, проведено на 01.07.2019 г.
Откриване на заседанието в 09:30 ч., в пълен състав на Комисията.
при следния дневен ред:
1. Доклад от секретаря на ЖК относно изпълнени ремонтни дейности във ведомствени
апартаменти на ПРБ, както следва:
- апартамент № 78, гр. София, бул. „Симеоновско шосе” № 83, бл. 1, вх. В, ет. 5.
- ателие № 28, гр. София, м. „Манастирски ливади – запад“, кв.3, ул. „Казбек“ № 30,
бл. В, вх Е, І-во подпокривно ниво.
- апартамент № 19, гр. София, ул. „Милин камък“ № 5, ет. 4.
1.1. Вземане на решение за настаняване в имотите по т. 1 с оглед решения на ЖК по
протоколи № 4/23.04.2019 г. (т. 1.3) и № 3/27.03.2019 г. (т.1.2.3).
2. Представяне на регистър на свободните към момента ведомствени жилища и вземане
на решение за запазването им за нуждите на ПРБ в изпълнение на решение на ЖК по
протокол № 5/13.06.2019 г., т. 2.1.1.
3. Писмо изх. № ВСС-7377/17.06.2019 г. от председателя на Комисия „Управление на
собствеността“ към Пленума на ВСС, изпратено до наемател на ведомствен апартамент на
ПРБ, с копие до главния прокурор, относно неплатена наемна вноска за месец май 2019 г.
4. Доклад от секретаря на ЖК за предприети действия от ПРБ пред ВСС във връзка с
продължаващото ползване без правно основание на ведомствен апартамент № 70 в
гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 15 от магистрат на ПРБ.

По т. 1 от дневния ред след доклад на секретаря на ЖК и обсъждане:
ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
РЕШИ:
Приема за сведение доклада на секретаря на ЖК относно изпълнените ремонтни
дейности във ведомствените апартаменти на ПРБ.
По т. 1.1. Предлага на главния прокурор, на основание чл. 25, ал. 1, буква „б“ от
Правилата, да вземе решение за поименно настаняване на кандидати във ведомствени
жилища на ПРБ, както следва:
На кандидат с вх. № 3083/17.08.2018 г. на заявлението, картотекиран в IV-та група ведомствен 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 прилежащите към жилището: зимнично помещение № 19 с площ от 7,00 кв.
м, таванско помещение № 19 и идеални части от общите части на сградата.
На кандидат с вх. № 3083/15.03.2019 г. на заявлението, картотекиран в III-та група ведомствен апартамент представляващ 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.

На кандидат с вх. № 3083/19.10.2018 г. на заявлението, картотекиран в IV-та група 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.
1.1.1. Възлага на секретаря на ЖК да връчи подписаните от главния прокурор
настанителни заповеди и договори за наем на заинтересованите лица.
По т. 2 от дневния ред след доклад на секретаря на ЖК и обсъждане:
ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
РЕШИ:
Приема представения актуален регистър на свободните ведомствени жилища на ПРБ
към 01.07.2019 г.
По т. 2.1. Взема решение за запазване на налични свободни ведомствени жилища за
нуждите на ПРБ, с оглед взети кадрови решения на Прокурорската колегия към ВСС и
възможност за постъпване на заявления на кандидати за настаняване от магистратите на
ПРБ.
2.1.1. Предлага на главния прокурор да бъде уведомена Комисия „Управление на
собствеността“ към ВСС за решението на ЖК към ПРБ, във връзка с предходно тяхно
запитване с рег. № ВСС-3450/03.05.2019 г.
По т. 3 от дневния ред:
ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
РЕШИ:
Приема за сведение постъпилото от Комисия „Управление на собствеността“ към ВСС
уведомление за неплатена наемна вноска за месец май 2019 г. от наемател на ведомствен
апартамент на ПРБ, тъй като не са налице основанията по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Правилата.
По т. 4 от дневния ред:
ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
РЕШИ:
Приема за сведение доклада на секретаря на ЖК относно изпратеното от главния
прокурор до Комисия „Управление на собствеността“ към ВСС искане за изземване на
ведомствен апартамент № 70 в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 15 от магистрат на
ПРБ, по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.
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