
Извлечение  

 

ПРОТОКОЛ № 3 

от заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратура на 

Република България, проведено на 12.05.2021 г. 

 

Откриване на заседанието в 11:00 ч., в присъствието на четирима от членовете на 

Комисията. Председателят на ЖК обяви, че е налице необходимия кворум по чл. 10 от 

Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, 

предоставени на ВСС за жилищни нужди (Правилата) и откри заседанието при следния 

дневен ред: 

 

1. Получен отказ с вх. № 3083/12.04.2021 г. от картотекиран кандидат за 

настаняване в предложеното с решение на ЖК по протокол № 2/02.04.2021 г. ведомствено 

жилище. 

2. Постъпили заявления от кандидати за настаняване във ведомствени жилища, 

както следва: 

- с вх. № 3083/14.04.2021 г. на заявлението; 

- с вх. № 3083/22.04.2021 г. на заявлението; 

3. Уведомление с вх. № 3083/12.04.2021 г. от ползвател на ведомствен апартамент 

№ 70 в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 15. 

 

По т. 1 от дневния ред и след обсъждане: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

 Изключва кандидата от списъка на регистрираните кандидати за настаняване, на 

основание чл. 21, т. 3 от Правилата и поради отказ за настаняване с вх. № 3083/12.04.2021 

г. в предложения ведомствен апартамент № 6 в гр. София, ж.к. „Изток“, бул. „Цариградско 

шосе“, бл. 5, вх. А, ет. 3. 

 

По т. 2 от дневния ред и след обсъждане: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

РЕШИ: 

 

2.1. Приема, че кандидатът отговаря на условията за кандидатстване съгласно чл. 12 

и чл. 16 от Правилата. 

2.1.1. Картотекира кандидата в IV – 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. 

2.1.2. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидата за решението на Комисията 

по реда на чл. 23 от Правилата. 

2.2. Приема, че кандидатът не отговаря на условията за кандидатстване съгласно чл. 

12, ал. 1, т. 1 от Правилата и не картотекира кандидата.  

Мотиви: В декларацията за имотно и семейно положение на кандидатката е 

декларирано, че съпругът притежава идеална част от ползвания за живеене от нея и 

членовете на нейното семейство апартамент в гр. Варна и същият е годен за ползване.  

Видно от представеното удостоверение с изх. № 6197/29.04.2021 г., издадено от 

Службата по вписванията в гр. Варна, през 2014 г. съпругът на кандидатката е придобил 

собственост върху земя и еднофамилна жилищна сграда, намираща се също в гр. Варна. 

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Правилата, право да кандидатстват за настаняване в 

жилище от жилищния фонд на ВСС имат лицата, които не притежават в същото населено 

място собственост или идеални части от собственост или право на ползване върху жилище, 

къща и пр., По отношение на „идеалните части от собственост“ в указанията на Комисия 

„Управление на собствеността“ към ВСС за прилагане на Правилата изрично е посочено, 

че същите следва да се възприемат само ако се упражняват права върху тях с цел 

финансови облаги или се ползват за живеене, какъвто е конкретния случай на кандидата. 

Предвид гореизложеното, ЖК приема, че кандидатът не отговаря на условията за 

кандидатстване. 

2.2.1. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидата за решението на Комисия. 

 

По т. 3 от дневния ред и след обсъждане: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

РЕШИ: 

 

3.1. Приема за сведение постъпилото уведомление от ползвател на ведомствен 

апартамент № 70 в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 15. 

3.2. Предлага на главния секретар при АГП и член ЖК да препрати уведомлението 

по т. 3.1 до Областния управител на Област София с копие до ползвателя, с оглед 

образуваната преписка по изземване на имота по реда на чл. 80 от ЗДС.  

3.3. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми ползвателя, че следва в кратък срок за 

освободи ползваното жилище. 

 

Председател: 

/п/  

 

Секретар:  

/п/  

 

Членове: 

/п/  

 

/п/  


