
Извлечение 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

от дистанционно заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към 

Прокуратура на Република България, проведено на 02.04.2021 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. Отказ с вх. № 3083/28.01.2021 г. от картотекиран кандидат за настаняване във 

ведомствено жилище, изпратен във връзка с решение на ЖК по протокол № 6/15.10.2020 г., т. 

1.2. 

1.2. Освободено ведомствено жилище в гр. Варна, ж.к. „Трошево“, бл.12В, ет. 1, ап. 10. 

Представяне на актуален регистър на свободните ведомствени жилища на ПРБ. 

2. Постъпило заявление с вх. № 3083/12.02.2021 г. от кандидат за настаняване във 

ведомствено жилище. 

3. Писмо изх. № ВСС-8265/11.02.2021 г. на главния секретар на ВСС с предложение за 

предоставяне на ведомствен апартамент № 11 в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ 14, 

вх. В, ет. 4 за нуждите на ПРБ, поради отпадналата необходимост за ОС – Велико Търново и 

изразено становище с изх. № 3083/04.03.2021 г. на ПРБ. 

 

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

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

1.1. Изключва кандидата от списъка на регистрираните кандидати за настаняване от 

системата на ПРБ, на основание чл. 21, т. 3 от Правилата за отдаване под наем на недвижими 

имоти – частна държавна собственост, предоставени на ВСС за жилищни нужди (Правилата) и 

поради откази за настаняване с вх. №№ 3083 от 23.09.2020 г. и 28.01.2021 г. в предложения 

ведомствен апартамент № 6 в гр. София,  ж.к. „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, бл. 5, вх. А, 

ет. 3. 

1.2. Приема, че освободеното ведомствено жилище в гр. Варна се нуждае от ремонт, 

съобразно констатациите, отразени в приемо – предавателния протокол от 26.03.2021 г. за 

освобождаване на имота, с оглед бъдещо настаняване в него. 

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

административните ръководители на прокуратурите в гр. Варна за наличието на свободно 

ведомствено жилище и възможността за кандидатстване на магистрати или съдебни служители 

за настаняване в него. 

1.2.2. Приема, представения актуален регистър на свободните ведомствени жилища на 

ПРБ. 

 

По т. 2 от дневния ред и след обсъждане: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

РЕШИ: 

 

2.1. Приема, че кандидата отговаря на условията за кандидатстване съгласно чл. 12 и чл. 16 

от Правилата. 



2.2. Картотекира кандидата в III – група и му предлага наставяне в следното свободно 

ведомствено жилище на ПРБ, след извършване на частичен ремонт: 

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. 

2.3. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидата за решението на Комисията по реда 

на чл. 23 от Правилата. 

 

По т. 3 от дневния ред и след обсъждане: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

РЕШИ: 

 

3.1. Приема за сведение изразеното от ПРБ становище с изх. № 3083/04.03.2021 г. до ВСС. 

3.2. Отлага картотекирането на кандидата от РП – Велико Търново до вземането на 

решение на Пленума на ВСС за включване на ведомствен апартамент № 11 в гр. Велико 

Търново, ул. „Драган Цончев“ № 14, вх. „В“, ет. 4 в жилищния фонд, стопанисван от ПРБ. 

 

 

Председател: 

/п/  

 

Секретар:  

/п/  

 

Членове: 

/п/  

 

/п/ 

 

/п/ 


