
Извлечение 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

от дистанционно заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към 

Прокуратура на Република България, проведено на 25.08.2021 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. Получено съгласие с вх. № 3083/13.08.2021 г. от картотекиран кандидат, за 

настаняване в предложеното му с решение на ЖК по протокол № 4/09.08.2021 г. ведомствено 

жилище. 

2. Постъпило заявление с вх. № 3083/12.08.2021 г. от кандидат. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 1.1. Предлага на главния прокурор, на основание чл. 25, ал. 1, буква „б“ от Правилата 

и във връзка с постъпилото съгласие за настаняване, да вземе решение за поименно 

настаняване на кандидата, картотекиран в I-ва група, във ведомствен апартамент № 11 в гр. 

Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 14, вх. „В“, ет. 4, със ЗП - 69,21 кв.м., състоящ се от: 

дневна, спалня, кухня, коридор, баня – тоалетна и една тераса, с прилежащото му избено 

помещение № 11, с площ – 11,53 кв.м  и 2,26 % ид.ч. от общ. ч. на сградата и от правото на 

строеж. 

 1.2. Възлага на секретаря на ЖК да връчи подписаните от главния прокурор 

настанителна заповед и договор за наем на заинтересованото лице. 

 

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. 

2.2. Картотекира лицето в III – група и отлага вземането на решение по чл. 22 от 

Правилата за настаняване на кандидата, поради липсата на свободни жилища към датата на 

настоящото заседание. 

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

 

Председател: 

/п/  

Секретар:  

/п/  

Членове: 

/п/  

/п/ 


