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Извлечение 

ПРОТОКОЛ № 13 

 

Днес 20.10.2022 г. се проведе заседание на Жилищна комисия към 

Върховен касационен съд, назначена със Заповед №750/07.10.2022 г. на 

Председателя на ВКС 

 

Заседанието е свикано при следния дневен ред: 

I. Преглед на актуализираните регистри на кандидатите за настаняване 

във ведомствени жилища, на настанените във ведомствени жилища и 

свободните жилища към октомври 2022 г. от жилищния фонд на ВКС, съгласно 

чл.34 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти - частна 

държавна собственост, предоставени в управление на ВСС /приети с решение 

на пленума на ВСС по протокол №19/05.07.2018г. 

II. Разглеждане на подадени към жилищна комисия на ВКС 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.2017 г., картотекиране и определяне степента на жилищна им нужда. 

 

Присъстват  

 

 

 

 

Председателят: Налице е необходимия кворум за провеждане на заседанието. 

Откривам заседанието. 

 

1. По раздел I от дневния ред: 

 

Комисията прегледа актуализираните към 20 октомври 2022 г. регистри 

на жилищния фонд на ВКС, съгласно чл.34, от Правилата. 

Няма регистрирани кандидати в регистъра за настаняване във 

ведомствени жилища.  

 

В регистъра на настанените във ведомствени жилища лица са отразени 

четирима наематели. 

1. ……………………………………., ап. № 36, ет. 9, гр.София,  

район „Овча купел”, ул. „Букет” №80, бл. 4А. 

2. …………………………………., ап. № 17, ет.7, гр.София,  

район „Оборище”, ул.”Чумерна” № 36, вх. Е 

3. ………………………………….., ап. № 61, ет.13, гр.София,  

район „Младост” бл. № 42А 
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 4. ……………………………………….., ап. № 57, ет.15, гр.София,  

район „Овча купел“, ул. „Букет“ № 80, кв. 93А, бл. 4А 

 

 

В регистъра на свободните жилища са вписани две жилища. 

 

 

1. Апартамент № 6, намиращ се в р-н „Лозенец“, ул. „Люботрън“ № 11, 

ет. 3, състоящ се от входно антре, коридор, дневна с кухненски бокс, стая, баня 

с тоалетна, отделна тоалетна, дрешник и две тераси, със ЗП=80,40 кв.м, заедно с 

5.008% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху 

УПИ, върху който е построена сградата, целият с площ 426кв.м. Жилището не е 

обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт. 

 

2. Апартамент № 38, намиращ се в р-н „Овча купел“, ул."Боряна" № 59, 

бл. 215А, ет.13 ап.38 състоящ се от три стаи, дневна, кабинет, столова и кухня 

със ЗП=160,39 кв.м и 3.034% ид. части от общите части на сградата и правото 

на строеж върху мястото. Жилището не е обзаведено и се нуждае от 

освежителен ремонт.  

 

 

2. По раздел ІI от дневния ред: 

 

Комисията констатира, че е постъпило след последното заседание на 

жилищната комисия към ВКС заявление от кандидат с вх. № В-

14488/17.10.2022 г., командирован съдия във ВКС. Като разгледа заявлението и 

приложените документи, комисията намери, че те отговарят на изискванията по 

чл.16 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна 

държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди 

/приети с решение на пленума на ВСС по протокол №19/05.07.2018г./ и  

 

РЕШИ: 

Включва кандидат с вх № В-1488/17.10.2022 г. в регистъра на 

кандидатите за настаняване във ведомствени жилища. 

Определя ІV степен на жилищната нужда съгласно чл.14 от Правилата за 

отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, 

предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди. 

Комисията констатира, че няма други подадени заявления за настаняване, 

поради което не съставя проект за подреждане /класиране/ на регистрираните 

кандидати според степента на жилищните им нужди по групи съгласно чл.20 

ал.2 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна 

собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди. 

Комисията намира, че с оглед броя на членовете на семейството, на 

кандидата следва да бъде предоставено най малкото жилище от свободните 
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ведомствени апартаменти, възложени за стопанисване на административния 

ръководител на ВКС и на основание чл.23 ал.1 от Правилата за отдаване под 

наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в 

управление на ВСС за жилищни нужди, и  

 

РЕШИ: 

Да се изпрати уведомление на кандидата подал заявление вх. № В-

1488/17.10.2022 г., че му е разпределено свободно жилище - апартамент № 6, р-

н „Лозенец“, ул. „Люботрън“ № 11, ет. 3 и в седемдневен срок от 

уведомяването може да представи писмени възражения по чл.23, ал.2 от 

Правилата и писмено да заяви в свободен текст до председателя на жилищната 

комисия желанието или отказа за настаняване в разпределения му имот. 

 

Възлага на секретаря на Комисията да уведоми кандидата. 

 

 

Заседанието на комисията приключи в 11:45 часа. 

 

 

 

 

 

Комисия в състав: 

 

Председател:  

 

Членове: 1.                          2. 

                 3.                                                             4.                             

   

 


