
Извлечение 

ПРОТОКОЛ № 9 

от заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратура на Република 

България, проведено на 11.12.2019 г. 

 

Откриване на заседанието в 09:30 ч., в присъствието на четирима членове на Комисията.  

 

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 от секретаря на ЖК относно: 

1.1. Постъпила молба от наемател на ведомствен апартамент № 22, гр. Стара Загора,  бул. 

„Никола Петков” № 47, ет.3, за продължаване наемното правоотношение, на основание чл. 31, 

ал. 3 от Правилата. 

1.2. Решение по т. 71 от протокол № 28/21.11.2019 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет 

за разпределяне ползването и възлагане правото на стопанисване на ПРБ на две ведомствени 

жилища с адреси: 

- ап. № 90, гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 21, вх. 1, ет. 16; 

- ап. № 7, гр. София, район „Оборище“, ул. „Калиманци“ № 7, ет. 2. 

1.2.1. Представяне на актуален регистър на свободните ведомствени жилища на ПРБ. 

 

По т. 1 от дневния ред след доклад на секретаря на ЖК и обсъждане: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

По т. 1.1. Възлага на секретаря на ЖК да изиска от наемателя, в срок до 20.12.2019 г. 

включително, представянето на: документи, удостоверяващи трудовите доходи на семейството 

на наемателката, както и за сключен договор за ипотека (при наличие на такъв). 

По т.1.2. Приема за сведение решението по т. 71 от протокол № 28/21.11.2019 г. на 

Пленума на Висшия съдебен съвет за предоставени два ведомствени апартамента, отразени от 

секретаря на ЖК в регистъра на свободните ведомствени жилища на ПРБ. 

По т. 1.2.1. Приема за сведение актуализирания регистър на свободните ведомствени 

жилища на ПРБ. 

1.2.1.1. Възлага на главния секретар при АГП и член на ЖК да уведоми 

административните ръководители на прокуратурите в гр. Варна и гр. София за наличието на 

свободни ведомствени жилища и възможността за кандидатстване на магистрати или съдебни 

служители за настаняване в тях. 

 

 

Председател: 

/п/ 

Секретар:  

/п/  

Членове: 

/п/ 

/п/ 


