
Извлечение 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

от заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратура на Република 

България, проведено на 17.09.2020 г. 

 

Откриване на заседанието в 11:30 ч., в присъствието на четирима от членовете и при 

следния дневен ред: 

 

1. Доклад на секретаря на ЖК относно: 

1.1.  Отказ от кандидат от сключване на договор за наем, изготвен във връзка с решение 

по протокол № 3/18.05.2020 г. на ЖК. 

1.2.  Постъпил отказ с вх. № 3083/31.07.2020 г. от кандидат от настаняване в 

предложеното му с по протокол № 4/29.07.2020 г. на ЖК ведомствено жилище. 

2. Получени заявления от кандидати за настаняване във ведомствени жилища, както 

следва: 

- с вх. № 3083/31.07.2020 г. на заявлението. 

- с вх. № 3083/03.08.2020 г. на заявлението. 

 

Председателят обяви, че е налице необходимия кворум, съгласно чл. 10 от Правилата за 

отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в 

управление на ВСС за жилищни нужди (Правилата). 

 

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

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

1.1. Предлага на главния прокурор, на основание чл. 29 от Правилата и постъпилия на 

01.09.2020 г. отказ на кандидата от сключване на договор за наем, да отмени своя заповед № 

РД-04-178/29.05.2020 г. за настаняването му във 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. 

1.1.1. Изключва кандидата по т.1.1 от регистъра и списъка на картотекираните 

кандидати за настаняване от системата на ПРБ, на основание чл. 21, т. 3 от Правилата. 

1.2. Приема за основателно възражението на кандидата относно разпределеното му 

жилище. 

1.2.1. Предлага на кандидата, във връзка с решението по т. 1.1, на основание чл. 29 от 

Правилата и при спазване на максималните нормативи за жилищно задоволяване съгласно          

чл. 13 от Правилата, настаняване, заедно с двучленното му семейство, във 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. 

1.2.2. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидата по т. 1.2. по реда на чл. 23 от 

Правилата за решението на Комисията. 

 



По т. 2 от дневния ред след разглеждане на постъпилите заявления и приложените 

към тях документи от кандидатите за настаняване в жилища от системата на ПРБ 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

РЕШИ: 

 

2.1. Приема, че кандидатите отговарят на условията за кандидатстване съгласно чл. 12 и            

чл. 16 от Правилата. 

2.2. Картотекира кандидатите в IV – група и ги подрежда според степента на жилищна 

нужда както следва: 

1. Кандидат с вх. № 3083/31.07.2020 г. на заявлението. 

2. Кандидат с вх. № 3083/03.08.2020 г. на заявлението. 

Мотиви: Двамата кандидати живеят на свободен наем. При подреждането им е съобразен 

допълнителния критерий, съгласно чл. 14, ал. 2, т. 5 от Правилата, а именно: времето на 

подаване на заявленията. 

2.3. Предлага за наставяне на картотекираните по т. 2.2. кандидати наличните свободни 

жилища на ПРБ: 

2.3.1. На кандидат с вх. № 3083/31.07.2020 г. на заявлението, картотекиран в IV – група, да 

бъде настанен, след извършване на цялостен ремонт във ведомствен апартамент № 10 на 

адрес: гр. София, ж.к. „Младост“, бл. 18, вх. 2, ет. 4, със ЗП – 60,20 кв.м., състоящо се от стая, 

дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с мазе № 10 и 1,712 % ид.ч. от общите части на 

сградата. 

2.3.2. На кандидат с вх. № 3083/03.08.2020 г. на заявлението, картотекирана в IV – група, да 

бъде настанен, заедно с двучленното му семейство във ведомствен апартамент № 6 на адрес: 

гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, бл. 5, вх. А, ет. 3, със ЗП - 

115,60 кв.м., състоящо се от кухненски бокс, трапезария с хол, баня, два коридора, три спални, 

два балкона, заедно с прилежащото към апартамента зимнично помещение № 15 с площ от 

12,98 кв.м. и таванско помещение № 10 с площ от 15,29 кв.м., заедно с прилежащите 5,86 % 

идеални части от общите части на сградата. 

2.4. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидатите по т. 2 за решението на Комисията 

по реда на чл. 23 от Правилата. 

 

 

 

Председател: 

/п/  

 

Секретар:  

/п/ 

 

Членове: 

/п/  

 

/п/ 


