
Извлечение 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

от редовно заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратура на 

Република България, проведено на 16.09.2021 г. 

 

Откриване на заседанието в 13:30 ч., в присъствието на четирима членове 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. Постъпила молба с вх. № 3083/01.09.2021 г. от наемател на ведомствен апартамент               

№ 3 в гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 353, вх. 6, ет. 1, за продължаване ползването на 

жилището във връзка с предстояща промяна в трудовото му правоотношение. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

 1.1.  Приема, че наемателят на ведомствен апартамент № 3 в гр. София, ж.к. Младост 3, 

може да продължи да ползва предоставеното му под наем жилище за периода на обучението 

си като кандидат за младши прокурор в Националния институт на правосъдието (НИП). 

 Мотиви: Наемателят е настанен под наем във ведомствен апартамент, предоставен в 

управление на ВСС и разпределен за ползване и стопанисване от ПРБ, в качеството си на 

съдебен служител на ПРБ – прокурорски помощник във ..... С решение на Прокурорската 

колегия на ВСС по протокол  № 28/28.07.2021 г., т. 3 е одобрен като кандидат за младши 

прокурор и следва да премине задължително първоначално обучение в НИП. За краткия 

период на обучението същият ще бъде с прекратено трудово правоотношение с .... по 

заеманата до момента от длъжност на съдебен служител, но не прекъсва трайно и напълно 

служебната си връзка с ПРБ като организационна структура, в която ще продължи кариерното 

си развитие в качеството си на магистрат – младши прокурор. Съгласно чл.258 и чл.258а от 

ЗСВ през време на обучението кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши 

следователи получават 70 на сто от основното възнаграждение на младши съдия, младши 

прокурор и младши следовател за сметка на бюджета на съдебната власт чрез Националния 

институт на правосъдието; осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, 

допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване и 

застраховането срещу злополука също са за сметка на бюджета на съдебната власт;периодът 

на обучение се зачита за стаж по чл.164, ал.1-7 ЗСВ. 

          Наред с това, видно от разпоредбата на чл.4 от Правилата, сред кръга лица, които могат 

да ползват ведомствени жилища са и служителите на Националния институт по правосъдие, в 

която категория попадат и кандидатите за младши магистрати.    

 Предвид гореизложеното, ЖК счита, че не следва да се приложи разпоредбата на чл. 

33, ал. 1, т. 5 от Правилата по отношение на договора й за наем. 

 1.2. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми заинтересованото лице за решението на 

Комисията. 



 1.3. Предлага на главния прокурор да бъде сезирана Комисия „Управление на 

собствеността“ към Пленума на ВСС за необходимостта от предвиждане на изрична хипотеза 

в Правилата, касаеща наемните правоотношения с магистрати и съдебни служители в периода 

на първоначално обучение в НИП като кандидати за младши прокурори, младши съдии или 

младши следователи. 

 

Председател: 

/п/  

 

Секретар:  

/п/  

 

Членове: 

/п/  

 

/п/ 


