
Извлечение 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

Днес 20.09.2018 г. се проведе заседание на Жилищна комисия към Върховен 
касационен съд, назначена със Заповед №1838/23.07.2018 г. на Председателя на 
ВКС 
 
 

Заседанието е свикано при следния дневен ред: 

I. Преглед на получената от Дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“ към ВСС документация по §7 от Правилата. 

II. Проверка на договорите за наем на жилищата от жилищния фонд по чл.2, б.“б“ от 
Правилата. 

III. Разглеждане на подадените към жилищна комисия на ВСС заявления на 
кандидати за настаняване под наем в жилища от ведомствения жилищен фонд на 
Висш съдебен съвет, възложени за стопанисване на административния ръководител 
на ВКС с решение на пленума на ВСС по т.39 от протокол №16 от 25.05.2017 г., 
картотекиране и определяне степента на жилищна им нужда. 

IV. Други. 

 

Председателят: Налице е необходимия кворум за провеждане на заседанието. 
Откривам заседанието. 
 

1. По раздел I от дневния ред: 

Комисията констатира, че Дирекция „Управление на собствеността на 
съдебната власт“ към ВСС е предоставила копия на документация за осем 
жилища от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет, възложени за 
стопанисване на административния ръководител на ВКС с решение на пленума 
на ВСС по т.39 от протокол №16 от 25.05.2017 г. Четири от предоставените на 
ВКС жилища са свободни, а останалите са отдадени под наем.  

 

2. По раздел II от дневния ред: 

С приемо-предавателни протоколи от 26.07.2018 г., от Дирекция 
„Управление на собствеността на съдебната власт“ към ВСС са предадени на 
ВКС копия на досиетата на наемателите в държавни ведомствени жилища. 



3. По раздел III от дневния ред: 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  

РЕШИ: 

Не включва кандидат за настаняване във ведомствено жилище, подал 
Заявление в регистъра на кандидатите за настаняване във ведомствени жилища. 
Досието, с приложените заявление и други документи, да бъде архивирано.  

На основание чл.18 (2) от Правилата да бъдат уведомени кандидатите, 
подали заявления да отстранят несъответствията по подадени заявление – 
Приложение №1 и Декларация – Приложение №2  в 7 /седем/ дневен срок, като 
представят такива в съответствие с Правилата за отдаване под наем на 
недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление 
на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди, приети с решение по протокол 
№19/05.07.2018 г. на Пленума на ВСС, т.64 с оглед картотекирането им и 
определянето на група жилищна нужда. 

Включва кандидат за настаняване във ведомствено жилище, подал 
заявление във ВКС, в регистъра на кандидатите за настаняване във ведомствени 
жилища, като определянето на степента на жилищна нужда ще бъде разгледано 
в следващо заседание на комисията, след отстраняване на нередовностите в 
останалите постъпили заявления. 

 
 

4. По раздел IV от дневния ред: 

Комисията предлага на административния ръководител да бъде изготвена 
и публикувана обява на вътрешния сайт на ВКС със списък на наличните 
свободни жилища със срок за подаване на заявления за кандидатстване за 
настаняване от всички желаещи, отговарящи на условията за кандидатстване, 
съгласно чл.12 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – 
частна държавна собственост. 

 
Комисията възлага на секретаря съставянето на досиетата по 

предстоящите за сключване договори за наем, както и предоставяне копие от 
договорите на Дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ 
към ВСС. 

 Препис от протокола да се докладва на административния ръководител на 
Върховния касационен съд, с оглед правомощията му по Правилата за отдаване 
под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени за 
управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди. 

 



Заседанието на комисията приключи в 13:45 часа. 
 
 

Комисия в състав: 

 

Председател: /п/ 

Секретар: /п/ 

Членове:  /п/ 

  /п/ 

  /п/ 


