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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   № 5 

 

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, 20.02.2019 г., сряда, от 9:30 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 

       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. Постъпили писма от лицата, включени в проекта за подреждане на 

регистрирани кандидати според степента на жилищните им нужди и за 

разпределение на ведомствените жилища. 

ІI. Изготвяне на окончателен списък за подреждане на кандидатите 

според степента на жилищните им нужди и за разпределението на 

ведомствените жилища при спазване на установените жилищни норми. 
  

 

По раздел І от дневния ред: 
Постъпили писма от лицата, включени в проекта за подреждане на 

регистрирани кандидати според степента на жилищните им нужди и за 

разпределение на ведомствените жилища. 
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ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  

      Р Е Ш И: 

1. Приема за разглеждане писмо рег. № ВСС-818/05.02.2019 г. от 

……………………………………………………………, подал заявление № ВСС-

818/23.01.2018 г., във връзка с чл. 24, ал. 1 от Правилата.  

1.1. Приема, че кандидатът следва да бъде включен в окончателния списък 

за подреждане на регистрираните кандидати според степента на жилищните 

им нужди и за разпределението на ведомствените жилища. 

Мотиви: В съответствие с чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Правилата е заявил своето 

желание за настаняване в разпределеното му ведомствено жилище, съгласно 

протокол № 4/23.01.2019 г., раздел ІІI, т.1.1. на Жилищна комисия към Висш 

съдебен съвет. 

2. Приема за разглеждане писмо рег. № ВСС-1064/06.02.2019 г. от 

…………………………………………………………, подал заявление № ВСС-

1064/29.01.2018 г., във връзка с чл. 24, ал. 1 от Правилата.  

2.1. Приема, че кандидатът следва да бъде включен в окончателния списък 

за подреждане на регистрираните кандидати според степента на жилищните 

им нужди и за разпределението на ведомствените жилища. 

Мотиви: В съответствие с чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Правилата е заявил своето 

желание за настаняване в разпределеното му ведомствено жилище, съгласно 

протокол № 4/23.01.2019 г., раздел ІІI, т.1.2. на Жилищна комисия към Висш 

съдебен съвет. 

3. Приема за разглеждане писмо рег. № ВСС-5227/06.02.2019 г. от  

……………………………………………………, подала заявление рег. № ВСС-

5227/10.05.2018 г., във връзка с чл. 24, ал. 1 от Правилата.  

3.1. Приема, че кандидатът следва да бъде включен в окончателния списък 

за подреждане на регистрираните кандидати според степента на жилищните 

им нужди и за разпределението на ведомствените жилища. 

Мотиви: В съответствие с чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Правилата е заявил своето 

желание за настаняване в разпределеното му ведомствено жилище, съгласно 

протокол № 4/23.01.2019 г., раздел ІІI, т.1.3. на Жилищна комисия към Висш 

съдебен съвет. 

4. Приема за разглеждане писмо рег. № ВСС-11755/06.02.2019 г. от 

…………………………………………………….., подала заявление рег. № ВСС-

11755/01.10.2018 г., във връзка с чл. 24, ал. 1 от Правилата.  

 4.1. Приема, че кандидатът следва да бъде включен в окончателния списък 

за подреждане на регистрираните кандидати според степента на жилищните 

им нужди и за разпределението на ведомствените жилища. 

Мотиви: В съответствие с чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Правилата е заявил своето 

желание за настаняване в разпределеното му ведомствено жилище, съгласно 

протокол № 4/23.01.2019 г., раздел ІІI, т.1.4. на Жилищна комисия към Висш 

съдебен съвет. 
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По раздел ІІ от дневния ред: 

Изготвяне на окончателен списък за подреждане на кандидатите според 

степента на жилищните им нужди и за разпределението на ведомствените 

жилища при спазване на установените жилищни норми. 
 

ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  

      Р Е Ш И: 

 

1. Изготвя окончателен списък за подреждане на регистрираните 

кандидати според степента на жилищните им нужди и относно разпределението 

на ведомствените жилища, на основание чл. 24, ал. 3 от Правилата, както 

следва: 

 

1.1. В апартамент № 61, намиращ се в гр. София, р-н „Красно село“, ж.к 

„Красно село“, бл. 199, ет. 14, състоящ се от две спални, дневна, кухня, столова, 

антре и две сервизни помещения, със застроена площ 115,37 кв.м, заедно със 

складово помещение № 25 на 14-ти етаж с площ 4,47 кв.м, заедно с 1,471% 

ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, да 

бъде настанен ………………………………………………………., картотекиран 

ІІІ група.   

 

1.2. В апартамент № 56, намиращ се в гр. София, р-н „Красно село“, ж.к 

„Красно село“, бл. 199, ет. 13, състоящ се от две спални, дневна, кухня, столова, 

антре и две сервизни помещения със застроена площ 115,37 кв.м, заедно със 

складово помещение № 23 на 13-ти етаж с площ от 4,47 кв.м, заедно с 1.471 % 

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

мястото, да бъде настанен …………………………………………., картотекиран 

ІV група.   

 

1.3. В апартамент № 66, намиращ се в гр. София, „Зона Б-18“, кв. 126, бл. 

1-2, вх. А, ет. 14, състоящ се от три стаи, столова, кухня, бокс и сервизни 

помещения със застроена площ 116,41 кв.м, с избено помещение № 66 и 0,792% 

ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, да бъде настанена 

……………………………………………………………, картотекиран ІV група.   

 

1.4. В Апартамент № 95, намиращ се в гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 722, 

вх. „Д“, ет. 4, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със 

застроена площ 65,28 кв.м, заедно с мазе № 12 и с 4,207% ид.части от общите 

части на сградата и от правото на строеж, да бъде настанена 

……………………………………………………………, картотекиран ІV група.  

 

2. Изпраща, на основание чл. 25, ал. 1, б. „а“ от Правилата, решението по 

т.1. на комисия „Управление на собствеността“ за внасяне на предложение на 
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ПВСС, за вземане на решение за поименно настаняване на кандидати, съгласно 

чл. 25, ал. 2 от Правилата. 
 

 

 

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/.......................... 

АНЖЕЛА ЦВЕТАНОВА 

 

3.……/п/………………. 

РАЛИЦА АГОПЯН 


