Извлечение
ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратура на Република
България, проведено на 26.03.2020 г.

Откриване на заседанието в 10:30 ч., в пълен състав на Комисията, при следния дневен
ред:
1. Доклад от секретаря на ЖК относно:
1.1. Освободени три ведомствени жилища в гр. София с адреси:
- ап. 44, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 10;
- ап. 25, ж.к. „Манастирски ливади -Б“ № 61;
- ап. 6, ж.к. „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, бл. 5, вх. А, ет. 3.
1.2. Представяне на актуален регистър на свободните жилища на ПРБ.
1.3. Постъпили заявления от кандидати за настаняване във ведомствени жилища, както
следва с вх. №№ 3083 от 27.01.2020 г., 05.02.2020 г., 13.02.2020 г., 02.03.2020 г. и 04.03.2020 г.
По т. 1 от дневния ред след доклад на секретаря на ЖК и обсъждане:
ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
РЕШИ:
1.1. Приема, че освободените ведомствени жилища са годни за ползване и в тях може да
се извърши настаняване.
1.2. Приема представения актуален регистър на свободните ведомствени жилища на
ПРБ.
1.3. След разглеждане на постъпилите заявления и приложените към тях документи от
кандидатите за настаняване в жилища от системата на ПРБ, приема, че всички отговарят на
условията за кандидатстване съгласно чл. 12 и чл. 16 от Правилата за отдаване под наем на
недвижимите имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия
съдебен съвет за жилищни нужди (Правилата).
1.3.1. Приема проект на класиране на регистрираните кандидати според степента на
жилищните им нужди по групи, както следва:
В I – група се картотекират и подреждат според степента на жилищна нужда
следните кандидати:
1.
Кандидат с вх. № 3083/05.02.2020 г. на заявлението.
2.
Кандидат с вх. № 3083/27.01.2020 г. на заявлението.
3.
Кандидат с вх. № 3083/02.03.2020 г. на заявлението.
4.
Кандидат с вх. № 3083/04.03.2020 г. на заявлението.
Мотиви: Кандидатите не притежават и не заемат жилищна площ в населеното място, за
което кандидатстват. При подреждането им са съобразени допълнителните критерии, съгласно
чл. 14, ал. 2, т. 2 и т. 5 от Правилата, а именно: кандидатът на първо място е самотен родител на
непълнолетно дете, а останалите кандидати са класирани спрямо времето на подаване на
заявлението. Семейството на кандидата, класиран на четвърто място е четиричленно, но
съгласно представеното уведомление от 23.03.2020 г. кандидатства само с едното си дете.
В III - група се картотекира кандидат с вх. № 3083/13.02.2020 г. на заявлението, на
основание чл. 14, ал. 1 от Правилата.

Мотиви: Кандидатът не живее на свободен наем и заема жилищна площ в населеното
място, за което кандидатства, която е под нормативите, съгласно чл. 25 от Правилника за
прилагане на държавната собственост и чл. 13 от Правилата.
1.3.2. Предлага за наставяне на картотекираните кандидати наличните свободни и годни
за ползване жилища, при спазване на максималните нормативи за жилищно задоволяване
съгласно чл. 13 от Правилата, както следва:
1.3.2.1.
На кандидат с вх. № 3083/05.02.2020 г. на заявлението, картотекиран в I-ва
група, заедно със двучленното му семейство – ведомствен апартамент № 25 на адрес: гр. София,
район „Триадица“, м. „Манастирски ливади – изток“, кв.6А, УПИ I-485.726, ж.к. „Манастирски
ливади – Б“ № 61, секция „А+Б“, вх. Б, ет. 2, кота + 5,44, със ЗП - 89,05 кв.м, състоящо се от
антре, дневна – столова с кухненски бокс, две спални, тоалетна, баня с тоалетна и две тераси,
заедно с мазе № 25, находящо се на кота -2,95 с площ от 4,07 кв.м. и съответните идеални части.
1.3.2.2.
На кандидат с вх. № 3083/27.01.2020 г., в картотекиран в I-ва група, заедно
със двучленното му семейство – ведомствен апартамент № 64 на адрес: гр. София, ж.к.„Красно
село”, бл.199, ет. 14, със ЗП - 89,25 кв.м., състоящо се от спалня, дневна, столова и кухненски
бокс, антре и сервизни помещения, заедно с мазе № 46 с площ от 4,03 кв.м и съответните
идеални части.
1.3.2.3.
На кандидат с вх. № вх. № 3083/02.03.2020 г. на заявлението, картотекиран в
I-ва група - ведомствен апартамент № 70 на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 302, вх. „Б“,
ет. 13, със ЗП -46,26 кв.м. състоящо се от стая, кухня и сервизни помещения, заедно с мазе № 14
и съответни идеални части.
1.3.2.4.
На кандидат с вх. № 3083/04.03.2020 г. на заявлението, картотекиран в I-ва
група, заедно с един от членовете на семейството – ведомствен апартамент № 44 на адрес:
гр. София, ж.к.„Красно село”, бл.199, ет. 10, със ЗП - 89,25 кв.м, състоящо се от спалня, дневна,
столова, кухненски бокс, антре и сервизни помещения, заедно с мазе № 34 с площ от 6,56 кв.м.
и съответните идеални части.
1.3.2.5.
На кандидат с вх. № 3083/13.02.2020 г. на заявлението, картотекиран в III-та
група, заедно с двучленното му семейство – ведомствен апартамент № 7 на адрес: гр. София,
район „Оборище“, ул. „Калиманци“ № 7, ет. 2 със ЗП-65,94 кв.м., състоящо се от стая, хол,
кухня и сервизни помещения, заедно с мазе и таван, и съответните идеални части.
1.3.2.6.
Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидатите по реда на чл. 23 от
Правилата за определената им група жилищна нужда и предложените за настаняване
ведомствени жилища.
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