Извлечение
ПРОТОКОЛ № 3
от дистанционно заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към
Прокуратура на Република България, проведено на 18.05.2020 г.

Откриване на заседанието в 09:30 ч., в пълен състав на Комисията, при следния дневен
ред:
1.
Доклад от секретаря на ЖК относно:
1.1. Постъпили писмени уведомления от картотекирани кандидати във връзка с
предложените им за настаняване с решение по протокол № 2/26.03.2019 г. на ЖК, свободни
ведомствени жилища, както следва:
- от кандидат с вх. № 3083/03.04.2020 г. на уведомлението.
- от кандидат с вх. № 3083/06.04.2020 г. на уведомлението.
- от кандидат с вх. № 3083/10.04.2020 г. на уведомлението.
- от кандидат с вх. № 3083/10.04.2020 г. на уведомлението.
- от кандидат с вх. № 3083/13.05.2020 г. на уведомлението.
1.2. Постъпило писмено предизвестие с вх. № 3083/04.05.2020 г. от наемател на
ведомствен апартамент № 25 на адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Запад“, бл. 38, ет. 7, за
прекратяване на договора за наем.
По т. 1 от дневния ред след доклад на секретаря на ЖК и обсъждане:
ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
РЕШИ:
По т. 1.1. Предлага на главния прокурор, на основание чл. 25, ал. 1, буква „б“ от
Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост,
предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди (Правилата), да вземе решение за
поименно настаняване на кандидати във ведомствени жилища на ПРБ, както следва:
1.1.1. 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.
1.1.2. На кандидат с вх. № 3083/27.01.2020 г. на заявлението, 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.
1.1.3. На кандидат с вх. № 3083/04.03.2020 г. на заявлението, картотекиран в I-ва група,
заедно с един от членовете на семейство – 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.
1.1.4. На кандидат с вх. № 3083/13.02.2020 г. на заявлението, картотекиран в III-та група,
заедно с двучленното 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.
1.1.5. 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.
Мотиви: В уведомлението си с вх. № 3083/10.04.2020 г., кандидатът отправя искане за
предоставяне на друг ведомствен апартамент на по-нисък етаж, независимо от битовото му
състояние, след преценка на Комисията. В случай на обективна невъзможност за настаняване в
друго жилище, същият декларира, че ще се възползва от предложеното му такова с решение по
протокол № 2/26.03.2020 г. на ЖК.
Разпределението на свободните жилища за задоволяване на жилищните нужди на
кандидатите се извършва при спазване на максималните нормативи на жилищно задоволяване,
посочени в чл. 13, ал. 1 от Правилата. В случая на кандидата е предложено ведомствено
жилище, съобразно жилищната му нужда и при спазване на тези нормативи.
Към 18.05.2020 г. ПРБ не разполага с друг свободен и годен за ползване ведомствен
апартамент, който да отговаря на жилищната нужда на кандидата. Не са налице и
обстоятелствата по чл. 22, ал. 2 от Правилата.
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. 1.2. Приема за сведение постъпилото предизвестие от наемател на ведомствен
апартамент № 25 на адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Запад“, бл. 38, ет. 7, за прекратяване на
договора за наем.
1.2.1. Възлага на секретаря на ЖК да организира приемането и предаването на
ведомствения апартамент.
Председател:
/п/
Секретар:
/п/
Членове:
/п/
/п/
/п/

