
Извлечение 

  

ПРОТОКОЛ № 4 

от редовно заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратура на 

Република България, проведено на 09.05.2022 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. Разглеждане на постъпили заявления за настаняване във ведомствено жилище от 

кандидати, както следва: 

- кандидат с вх. № АГП -12/08.03.2022 г. на заявлението. 

- кандидат с вх. № АГП -12/29.03.2022 г. на заявлението. 

- кандидат с вх. № АГП-12/07.04.2022 г. на заявлението. 

 

По т. 1 от дневния ред и след обсъждане: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

1.1. На основание чл. 18, ал. 2 от Правилата, указва на кандидат с вх. № АГП -

12/08.03.2022 г. на заявлението да допълни своето заявление за настаняване с указаните в           

чл. 16, ал. 2 от б. „б“ до б. „д“ от Правилата документи, както и да представи декларация за 

имотно и семейно положение, подписана от всички пълнолетни членове на семейството му. 

1.2. С оглед разпоредбата на чл.12, ал. 1, т. 2 от Правилата, приема за необходимо 

кандидат с вх. № АГП -12/29.03.2022 г. на заявлението да допълни своето заявление с копие 

от нотариалния акт или друг документ за извършената от нея продажба на недвижим имот в 

гр. София. 

1.3. Приема, че кандидат с вх. № АГП-12/07.04.2022 г. на заявлението, отговаря на 

условията за кандидатстване съгласно чл. 12 и чл. 16 от Правилата и го картотекира в III-та 

група. 

1.4. Възлага на секретаря на ЖК да уведоми лицата по т. 1.1, т.1.2 и т.1.3 за решенията 

на Комисията, както и за липсата на свободни ведомствени жилища, стопанисвани от ПРБ. 

 

Председател: 

/п/ 

Секретар: /п/ 

Членове: 

/п/ 

 

/п/ 


