
Извлечение 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

от редовно заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратура на 

Република България, проведено на 16.02.2022 г. 

 

Откриване на заседанието в 11:00 ч., в пълен състав на Комисията, при следния дневен ред: 

1. Постъпили писмени уведомления от картотекирани кандидати във връзка с 

предложените им за настаняване с решение на ЖК по протокол № 1/21.01.2022 г., т. 4, свободни 

ведомствени жилища.  

2. Получени допълнителни документи от кандидат за настаняване, в изпълнение на 

решение на ЖК по протокол № 1/21.01.2022 г., т. 2. 

 

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 за 

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

за жилищни нужди (Правилата) и във връзка с постъпилите съгласия за настаняване, да вземе 

решение за поименно настаняване на: 

- кандидат, картотекиран в III-та група, във ведомствен апартамент № 7, част „Б“ на адрес: 

гр.София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 61, бл. 216 А, ет.3 с полезна площ от 73,45 кв.м., 

състояща се от кухня, две стаи, баня и санитарен възел; 

- кандидат, картотекиран в III-та група, заедно с двучленното му семейство, във ведомствен 

апартамент № 9 на адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Топли дол“ № 1А, над ІV жилищен 

етаж, със ЗП - 201,43 кв.м. състоящо се от първо ниво (кухня, антре, дневна, спалня, тоалетна, 

две тераси и вътрешна стълба) и второ ниво (две спални коридор и баня с тоалетна), ведно с мазе 

№ 3 с площ от  6,30 кв.м. 

1.1.1. Възлага на секретаря на ЖК да връчи подписаните от главния прокурор настанителни 

заповеди и договори за наем на заинтересованите лица. 

1.2. Изключва кандидат от регистъра на картотекирани кандидати за настаняване, на 

основание чл. 21, т. 3 от Правилата и отказа за настаняване в предложеното му ведомствено 

жилище. 

1.2.1. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидата по т. 1.2 за решението на ЖК, 

както и за възможността да подаде ново заявление, в случай на освобождаване на ведомствено 

жилище, отговарящо на норматива й за жилищно задоволяване. 

 1.3. Предлага на основание чл. 24, ал.2 от Правилата, във връзка с постъпил отказ от лицето 

по т. 1.2 и приетия на предходното заседание на комисията проект на класиране на кандидатите, 

настаняване на кандидат, заедно с тричленното му семейство - във ведомствен апартамент № 70 на 

адрес: гр.София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет.15, със ЗП - 116,66 кв.м., състоящ се от две спални, 

дневна, столова с кухня, мокро помещение, антре и две сервизни помещения, заедно със складово 

помещение № 28 с площ 4,57 кв.м. 

 1.3.1. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми кандидата по т. 1.3 за решението на 

Комисията по реда на чл. 23 от Правилата.  



 

По т. 2 от дневния ред и след обсъждане: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

РЕШИ: 

 

2.1. Не включва заявлението на кандидата в регистъра на кандидатите за настаняване във 

ведомствено жилище от системата на ПРБ, поради неспазване на условията по чл. 16, ал. 2 от 

Правилата.  

Мотиви: На кандидата е предоставена възможност за отстраняване на констатираните от 

ЖК непълноти в представените документи за кандидатстване. В писмен отговор с вх. № АГП-

12/28.01.2022 г. той е посочил, че не е настъпила промяна в първоначално декларираните от него 

обстоятелства относно липса на сключен писмен договор за наем, като прилага копие на 

разписка за преведена парична сума с посочено основание „наем“. 

Разписката за паричен превод не е предвидената в чл. 16, ал. 2, буква „г“ от Правилата, 

форма за доказване ползването на жилище на свободно договаряне. 

2.2. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми лицето за решението на Комисията. 

 

 

Председател: 

/п/ 

 

Секретар:  

/п/  

 

Членове: 

/п/  

 

/п/ 

 

/п/ 


