
Извлечение 

ПРОТОКОЛ № 6 

от редовно заседание на Постоянно действащата жилищна комисия към Прокуратура на 

Република България, проведено на 02.11.2022 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. Доклад от секретаря на ЖК относно изпълнение на решения на ЖК по протокол           

№ 5/11.08.2022 г., както следва: 

1.1. Постъпил отказ за настаняване с вх. № АГП-12/18.08.2022 г. от картотекиран 

кандидат; 

1.2. Допълнително представени документи от кандидат. 

2. Заявление с вх. № АГП -12/31.08.2022 г. от кандидат. 

3. Запитване с вх. № АГП-12/24.10.2022 г. от наемател на ведомствен ап. №  1, гр. 

София, кв. „Дървеница”, бул. „Андрей Ляпчев” № 9 във връзка с взето решение на Общото 

събрание на етажната собственост на блока. 

4. Молба с вх. № АГП-12/27.10.2022 г. от наемател на ведомствен ап. № 7, гр. София, ул. 

„Пиер Дегейтър“ № 7, бл. 3, ет. 2. 

 

По т. 1 от дневния ред и след обсъждане: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

 РЕШИ: 

 

1.1. Изключва кандидата от регистъра на картотекирани кандидати за настаняване, на 

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

жилище. 

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

чл. 16 от Правилата, и го картотекира в IV-та група. 

1.2.1. Отлага вземането на решение по чл. 22 от Правилата за настаняване на кандидата 

и четиричленното му семейство, поради липсата на свободни жилища, отговарящи на 

жилищната й нужда към датата на настоящото заседание. 

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

 

По т. 2 от дневния ред и след обсъждане: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

РЕШИ: 

2.1. На основание чл. 18, ал. 2 от Правилата приема, че кандидатът следва да допълни 

своето заявление с документите по чл. 16 ал. 2, буква „в“ и „д“ от Правилата по отношение на 

нейния съпруг.  

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

 



По т. 3 от дневния ред и след запознаване със запитването: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

РЕШИ: 

 

3.1. Произнасянето по запитването на наемателя за заплащане на извършени и 

предстоящи ремонти на пространството около блока не е от компетентността на ЖК. 

3.2.  Предлага на секретаря на ЖК да отговори на наемателя съобразно клаузите на 

договора му за наем и разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост. 

 

По т. 4 от дневния ред: 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

РЕШИ: 

 

Предлага на главния прокурор на основание чл. 33, ал. 2, изр. второ във връзка с чл.33, 

ал. 1, т. 11 от Правилата прекратяване на договора за наем с наемателя и определяне на 

едномесечен срок за освобождаване на жилището, считано от датата на прекратяване. 

 

 

Председател: 

/п/ 

 

Секретар:  

/п/  

Членове: 

/п/ 

 

/п/ 


