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                Приложение № 1 

 

 

С  П  И  С  Ъ  К 

 

на ведомствени жилища, съгласно чл. 5 от Правила за отдаване под наем 

на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в 

управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди и за дейността на 

жилищната комисия към Пленума на ВСС     

  

 

1. Шест жилища в гр. София, предоставени за ползване от ВСС, 

са в процес на ремонтиране след проведена обществена поръчка: 

1.1. Апартамент, намиращ се в ж.к. „Павлово-Бъкстон“, ул.“Велики  

прелом“ № 12, ет. 2, с обща ЗП=144,12 кв.м, състоящ се от дневна, две 

спални, кухня баня и тоалетна, тераса, стая, антре, тоалетна и балкон, 

заедно с избено помещение № 12.  

1.2. Апартамент № 95, намиращ се в ж.к. „Люлин", бл. 722, вх. Д,  

ет. 4, със ЗП=65,28 кв.м, състоящ се от стая, кухня, дневна и сервизни 

помещения, заедно с мазе № 12 и с 4.208% ид.ч. от общите части на 

сградата и от правото на строеж. 

1.3. Апартамент № 66, намиращ се в ж.к. „Зона Б-18“, кв. 126, бл. 1-2,  

вх. А, със ЗП=116,41 кв.м, състоящ се от три стаи, столова, кухня, бокс и 

сервизни помещения, принадлежащо избено помещение № 66, заедно с 

0,792% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж. 

1.4. Апартамент № 19, намиращ се в ж.к. „Люлин-6“, бл. 634, вх. Б,  

ет. 1, със ЗП=81,06 кв.м, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни 

помещения, принадлежащо мазе № 1, заедно с 2,362% ид.части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху мястото. 

1.5. Апартамент № 61, намиращ се в ж.к. „Красно село“, бл. 199,  

ет. 14, със ЗП=115,37 кв.м, състоящ се от две спални, дневна, кухня, 

столова, антре и две сервиз.помещения, заедно със складово помещение                 

№ 25 на ет. 14, заедно с 1,471% ид.части от общ.части на сградата и 

правото на строеж върху мястото. 

1.6. Апартамент № 56, намиращ се в ж.к. „Красно село“, бл. 199,  

ет. 13, със ЗП=115,37 кв.м, състоящ се от две спални, дневна, кухня, 

столова, антре и две сервизни помещения, складово помещение № 23 на       

ет. 13, заедно с 1.471 % ид. части от общите части на сградата и от правото 

на строеж върху мястото. 

1.7. Апартамент № 60, намиращ се в р-н „Красно село“, ж.к. „Красно 

село“, бл. 199, ет. 13, със ЗП=116,66 кв.м, състоящ се от две спални, 

дневна, кухня, столова, мокро помещение, антре и две сервизни 

помещения, складово помещение № 24 на ет. 13, заедно с 1.579 % ид.части 
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от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Годен 

за живеене след освежителен ремонт. 

2. Четири жилища в гр. София, предоставени за ползване от 

Върховен касационен съд: 

2.1. Апартамент № 27, намиращ се в р-н „Овча купел“, ул. „Боряна“ 

№ 61, бл. 216 А, състоящ се от три стаи, дневна, кабинет, столова и кухня, 

със ЗП=160,39 кв. м и с 3.225% ид.части от общите части на сградата и от 

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

от освежителен ремонт.  

2.2. Апартамент № 57, намиращ се в р-н „Овча купел“, ул. „Букет“  

№ 80, кв. 93А, бл. 4А, ет. 15, състоящ се от две стаи, дневна, столова, 

кабинет и сервизни помещения със ЗП=98,99 кв.м и 1.312% ид. части от 

общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, заедно с 

мазе № 56. Жилището не е обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт.  

2.3. Апартамент № 3, намиращ се в р-н „Овча купел“, ул. „Боряна“      

№ 61, бл. 216 А, ет. 1, състоящ се от три стаи, дневна, кабинет, столова, 

кухня и сервизни помещения, със ЗП=160,39 кв. м и с 3.066% ид.части от 

общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. 

Жилището не е обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт. Разбита 

кухня. 

2.4. Апартамент № 36, намиращ се в р-н „Овча купел“, ул. „Букет“   

№ 80, кв. 93А, бл. 4А, ет. 9, състоящ се от две стаи, дневна, столова, 

кабинет и сервизни помещения, със ЗП=98,99 кв.м, заедно с мазе № 35 и с 

1.351% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху 

мястото. Жилището не е обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт. 

 

3. Две жилища в гр. София, предоставени за ползване от 

Върховен административен съд: 

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

ет. 1, със ЗП=83,95 кв.м, състоящ се от две спални, кухня, дневна-

трапезария, кухненски бокс, баня-тоалетна, три балкона, заедно с мазе № 4 

и с приспадащите му се ид.части от общите части на сградата и от правото 

на строеж. С изключение на кухненския бокс, жилището не е обзаведено. В 

едната стая е паднала мазилката на тавана и има нужда от освежителен 

ремонт.   

3.2. Апартамент № 89, намиращ се в р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“,             

бл. 542, вх. Г, ет. 5, със ЗП=65,26 кв.м, състоящ се от стая, дневна, кухня и 

обслужващи помещения, заедно с избено помещение № 17, заедно с 3,62% 

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

мястото. Жилището не е обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт.  

 

4. Пет жилища в гр. София, предоставени за ползване от  

Прокуратурата на Република България: 
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4.1. Апартамент № 68, намиращ се в ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ 

№ 56, бл. 6, вх. А, ет. 17, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни 

помещения, със ЗП=98,87 кв. м, заедно с мазе № 68 и с 1.311% ид. части от 

общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. 

Жилището не е обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт.  

4.2. Апартамент № 7, намиращ се в р-н „Овча купел“, ул. „Боряна“  

№ 61, бл. 216А, ет. 3, състоящ се от три стаи, дневна, кабинет, столова, 

кухня и сервизни помещения със ЗП=160,39 кв.м, заедно с 3,267 % 

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

мястото. Жилището е разделено на две части „А“ и „Б“, като е свободна 

част „А“, която не е обзаведена, нуждае се от освежителен ремонт и е с 

разбита кухня. В част „Б“ има наемател от ВКП. 

4.3. Ателие № 28, намиращо се в р-н „Витоша”, м. „Манастирски 

ливади – запад“, кв. 3, ул. „Казбек“ № 30, бл. В, вх. Е, със ЗП=52,46 кв.м, 

състоящ се от дневна-ателие, кабинет, баня-тоалетна, тераса с площ 16,29 

кв.м, заедно с 2,29 % ид.части от общите части на жилищната сграда и от 

правото на строеж върху мястото. Апартаментът е предоставен за нуждите 

на Специализирана прокуратура. Жилището се намира в блок – ново 

строителство, не е обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт.  

4.4. Апартамент № 78, намиращ се на ул. „Симеоновско шосе“ № 83, 

бл. 1, вх. В, ет. 5, със ЗП=30,42 кв.м, състоящ се от дневна, бокс и сервизни 

помещения, заедно с мазе № 2, ведно с 2,049% ид.части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху поземления имот. Апартаментът е 

предоставен за нуждите на Национална следствена служба. Жилището не е 

обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт.  

4.5. Апартамент № 1, намиращ се в кв. „Дървеница“, бул. „Андрей 

Ляпчев“ № 9, ет. 2, със ЗП=105,31 кв.м, състоящ се от коридор, дневна с 

трапезария, кухненски бокс, баня с тоалетна, мокро помещение, две 

спални, склад и две тераси. Апартаментът е предоставен за нуждите на 

Национална следствена служба. Жилището не е обзаведено и се нуждае от 

освежителен ремонт.  

 

5. Пет жилища, предадени за ползване на органи на съдебна 

власт в провинцията: 

5.1. Апартамент № 25, намиращ се в гр. Благоевград, ж.к. „Запад“,              

бл. 38, ет. 7, със ЗП=83,65 кв.м, състоящ се от три стаи и кухня, заедно с 

избено помещение. Апартаментът е предоставен за нуждите на Столична 

следствена служба, стопанисва се от Окръжна прокуратура - Благоевград. 

Жилището не е обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт.  

5.2. Апартамент № 11, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Д. 

Цончев“ № 14, вх. В, ет. 4, със ЗП=69,21. кв.м, състоящ се от кухня, 

дневна, спалня, коридор, баня, тераса и избено помещение. Предоставен за 

нуждите на Окръжен съд - Велико Търново. Нуждае се от основен ремонт.  
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5.3. Апартамент № 38, намиращ се в гр. Чирпан, ул. „М. Кочев“ № 5, 

вх. В, ет. 3, със ЗП=56,68 кв.м, състоящ се от кухня, дневна и спалня, 

заедно с мазе. Предоставен за ползване на Районен съд - Чирпан, 

ремонтиран 2007 г. и не е годен за живеене. 

5.4. Апартамент в гр. Перник, ул. „Епископ Киприян“ бл. 2, ет. 9, със 

ЗП=78.96 кв.м, състоящ се от кухня, преходен хол, две стаи, баня и 

тоалетна, с избено помещение. Предоставен за ползване на Прокуратурата 

на Република България, годен за живеене след освежителен ремонт. 

5.5. Апартамент № 17, намиращ се в гр. Казанлък, ул. „Княз 

Александър Батенберг“, бл. Б, ет. 3, със ЗП=45,05. кв.м, състоящ се от 

кухня, стая, тераса, коридор и санитарен възел, с избено помещение № 14 и 

таванско помещение № 24. В много лошо състояние, за основен ремонт. 

 


