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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 

 
 

П Р О Т О К О Л   № 2 

 

от заседание на Жилищна комисия към пленума на Висшия съдебен съвет, 

определена с решение на пленума на ВСС по протокол № 24/ 04.10.2018 г., 

т. 50, проведено на 04.12.2018 г. 

 

 

Днес, 04.12.2018 г., вторник, от 15,40 ч., в сградата на Висшия съдебен 

съвет (ВСС), ул. „Екзарх Йосиф” № 12, се проведе заседание на Жилищна 

комисия към пленума на ВСС, определена с решение на пленума на ВСС по 

протокол № 24/04.10.2018 г., в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боян Новански 

 

       ЧЛЕНОВЕ: Огнян Дамянов 

           Анжела Цветанова – секретар на ЖК 

           Красимира Василева 

Ралица Агопян 

  

Председателят на комисията обяви, че е налице необходимият кворум за 

провеждане на заседанието, в съответствие с чл.10, ал.1 от  Правилата за 

отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, 

предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди (Правилата) и откри 

заседанието при следния дневен ред: 

 

I. Разглеждане на подадени към жилищна комисия заявления и 

допълнителни документи на кандидати за настаняване под наем в жилища от 

ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет. 

ІІ. Разглеждане на подадено възражение срещу решение на жилищна 

комисия към Бургаски окръжен съд. 

III. Разглеждане на подадени заявления от наематели за закупуване на 

ведомствени жилища, предоставени в управление на Висш съдебен съвет.  

IV. Разглеждане на постъпили запитвания от жилищни комисии към 

органите на съдебната власт и административни ръководители на ОСВ. 

V. Разни. 
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По раздел І от дневния ред: 

 

Относно: Разглеждане на подадени към жилищна комисия заявления и 

допълнителни документи на кандидати за настаняване под наем в жилища от 

ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет,  

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  

      Р Е Ш И: 

 

1. Приема за сведение писмо рег. № ВСС-13434/14.11.2018 г.  

от………………………….в АВСС, с което е оттеглено заявление с рег. № 94-

М-359/10.09.2015 г. за настаняване във ведомствено жилище от фонда на ВСС. 

1.1. Закрива досието на ……………………на основание чл. 21, ал. 1 от 

Правилата. 

 

2. Приема за сведение писмо рег. № ВСС-13434/13.11.2018 г. от 

…………………………………..в Специализирана прокуратура, командирована 

като постоянен преподавател в НИП, с което е оттеглено заявление с рег. № 

ВСС-12483/19.09.2017 г. за настаняване във ведомствено жилище от фонда на 

ВСС. 

2.1. Закрива досието на …………………………..на основание чл. 21, ал. 1 

от Правилата. 

 

3. Приема за сведение писмо рег. № ВСС-13466/10.10.2018 г. от 

……………………………..на ВСС, с което е оттеглено заявление с рег. № 

13466/06.10.2017 г. за настаняване във ведомствено жилище от фонда на ВСС. 

3.1. Закрива досието на ………………………..на основание чл. 21, ал. 1 от 

Правилата. 

 

4. Приема за сведение писмо рег. № ВСС-3472/10.10.2018 г. от  

…………………………….на ВСС, с което е оттеглено заявление с рег. № 

3472/26.03.2018 г. за настаняване във ведомствено жилище от фонда на ВСС. 

4.1. Закрива досието на …………………..на основание чл. 21, ал. 1 от 

Правилата. 

 

5. Приема за сведение писмо рег. № ВСС-4147/10.10.2018 г. от 

………………………..на ВСС, с което е оттеглено заявление с рег. № ВСС-

4147/11.04.2018 г. за настаняване във ведомствено жилище от фонда на ВСС. 

5.1. Закрива досието на …………………..на основание чл. 21, ал. 1 от 

Правилата. 

6. Приема за сведение писмо рег. № ВСС-13434/29.11.2018 г. от 

………………………………в Инспектората към ВСС, подал заявление с рег. № 
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ВСС-1064/29.01.2018 г., с представени документи по чл. 16, ал. 2 от 

Правилата, изискани с писмо рег. № ВСС-13434/07.11.2018 г.  

6.1. Заявлението да бъде разгледано на следващо заседание на 

жилищната комисия към ВСС. 

 

7. Приема за сведение писмо рег. № ВСС-5227/16.11.2018 г. от 

………………………в АВСС, подала заявление с рег. № ВСС-5227/10.05.2018 

г., с представени документи по чл. 16, ал. 2 от Правилата, изискани с писмо 

рег. № ВСС-13434/07.11.2018 г.  

7.1. Заявлението да бъде разгледано на следващо заседание на 

жилищната комисия към ВСС. 

 

8. Да се изпрати писмо до ……………………………на КАК /съдия в 

Окръжен съд – Варна/, подала заявление с рег. № ВСС-12881/25.10.2018 г. за 

настаняване във ведомствено жилище, с което на основание чл.15 от 

Правилата да бъде уведомена, че следва да представи документите по чл. 16, 

ал. 2 от същите, в седемдневен срок. В случай на отпаднала жилищна нужда, 

това обстоятелства да бъде изрично заявено от кандидата. 

 8.1. Възлага на секретаря на жилищната комисия да изготви писмото по т. 

8, освен ако до изготвяне на настоящия протокол в жилищната комисия към 

ВСС не са постъпили някои от изискуемите документи. 

  

 

По раздел ІІ от дневния ред: 

 

Относно: Разглеждане на подадено възражение срещу решение на 

жилищна комисия към Бургаски окръжен съд, 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  

      Р Е Ш И: 

 

1. Приема за сведение молби-възражения рег. № ВСС-1113/19.10.2018 г. 

и № ВСС-12311/27.11.2018 г. от ………………………съдия в Окръжен съд – 

Бургас и наемател на ведомствен апартамент №………………………, срещу 

отправено от административния ръководител на ОС – Бургас едномесечно 

предизвестие за прекратяване на договор за наем № 93-00-193/25.10.2004 г. и 

допълнителни споразумения към него с №93-00-193/02.06.2007 и 17.02.2009 

г., сключен с ……………………..съдия в Окръжен съд – Бургас. 

1.1. Извън компетентността на жилищната комисия към ВСС е 

разглеждането на възражения свързани с недвижими имоти, предназначени за 

задоволяване на жилищни нужди и предоставени за ползване на други органи 

на съдебната власт. Същото е от компетентността на жилищна комисия към 

Окръжен съд – Бургас. 
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1.2. Изпраща писмото по т. 1 на комисия „Управление на 

собствеността“ към пленума на ВСС.  

 

По раздел III от дневния ред: 

 

Относно: Разглеждане на подадени заявления от наематели за закупуване на 

ведомствени жилища, предоставени в управление на Висш съдебен съвет,  

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  

      Р Е Ш И: 

 

1. Приема за сведение писмо рег. № ВСС-12639/19.10.2018 г. от 

……………………прокурор в Софийска градска прокуратура и наемател на 

ведомствен апартамент №…………………….., относно заявено искане за 

закупуване на същия. 

1.2. Изпраща писмото по т. 1 на комисия „Управление на 

собствеността“ към пленума на ВСС, ведно с постъпилите до м.11.2018 г. във 

ВСС молби от наематели за закупуване на жилища от ведомствения фонд на 

ВСС. 

 

 

По раздел IV от дневния ред: 

 

Относно: Разглеждане на постъпили запитвания от жилищни комисии към 

органите на съдебната власт и административни ръководители на ОСВ, 

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  

      Р Е Ш И: 

 

1. Приема за сведение писмо с рег. № ВСС-12311/19.11.2018 г. от 

административния ръководител на Окръжен съд – Стара Загора, с искане да 

бъде упълномощен от пленума на ВСС да сключва и прекратява наемни 

договори по отношение на предоставените на ОС – Стара Загора ведомствени 

жилища. 

2. Приема за сведение писмо с рег. № ВСС-13857/15.11.2018 г. от 

административния ръководител на Административен съд – София-град, с 

искане за предоставяне на ведомствено жилище/жилища/ за нуждите на АС – 

София-град. 

3. Приема за сведение писмо с рег. № ВСС-13414/07.11.2018 г. от 

административния ръководител на Софийски районен съд, с искане за 

възлагане стопанисване на недвижими имоти – частна държавна собственост, 

предоставени на ВСС за жилищни нужди на СРС.  
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4. Приема за сведение писмо с рег. № ВСС-12311/25.10.2018 г. от 

административния ръководител на Специализиран наказателен съд, във връзка 

с отправено едногодишно предизвестие на наемател. 

5. Изпраща писмата по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 на комисия „Управление на 

собствеността“ към пленума на ВСС.  

 

По раздел V от дневния ред:  

 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  

      Р Е Ш И: 

 

1. Следващото заседание на жилищната комисия към пленума на ВСС да 

бъде проведено на 18.12.2018 г. 

  

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

              НА ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ  

                                КЪМ ПЛЕНУМА НА ВСС: /п/………………………… 

       БОЯН НОВАНСКИ 

 

                                 ЧЛЕНОВЕ НА  

              ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ 

                                 КЪМ ПЛЕНУМА НА ВСС:  

 

1. /п/........................................... 

ОГНЯН ДАМЯНОВ 

 

2. /п/........................................... 

КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА     

 

3. /п/…………………………… 

     АНЖЕЛА ЦВЕТАНОВА 

 

4. /п/…………………………… 

      РАЛИЦА АГОПЯН 

 


