
 

 

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  № 1 
 

от заседание на Жилищна комисия към Висш съдебен съвет, 

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

т. 50 и изменено с решение на Пленума на ВСС по протокол                                   

№ 4/20.02.2020г., т. 12, проведено на 27.03.2020г. 

 

Днес, 27.03.2020г., петък, от 10:00 часа, в сградата на Висшия съдебен 

съвет /ВСС/, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, се проведе заседание на Жилищна 

комисия към ВСС, определена с решение на Пленума на ВСС по протокол                     

№ 24/04.10.2018г., изменено с решение на Пленума на ВСС по протокол                                   

№ 4/20.02.2020г., т. 12, в състав: 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боян Новански 

         ЧЛЕНОВЕ: Огнян Дамянов 

              Красимира Василева 

              Ралица Агопян 

      Иванка Христова – секретар на ЖК 

 

 

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 . Постъпило заявление рег. № ВСС-2977/12.03.2020г. от ……………., 

настанен с решение по т. 27.1. и т. 27.1.1. от протокол № 3/13.02.2020г. на 

Пленума на ВСС. 

 

 

По раздел I от дневния ред: 

Постъпило заявление рег. № ВСС-2977/12.03.2020г. от ………….., 

настанен с решение по т. 27.1. и т. 27.1.1. от протокол № 3/13.02.2020г. на 

Пленума на ВСС. 

 

 

 

 



ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ 

      РЕШИ: 

 

1. Приема за разглеждане заявление рег. № ВСС-2977/12.03.2020г. от 

…………………, настанен с решение по т. 27.1. и т. 27.1.1. от протокол                       

№ 3/13.02.2020г. на Пленума на ВСС. 

 

1.1.  ОТМЕНЯ решението си по т. 1.1., раздел II от Протокол                             

№ 7/20.11.2019г. на постоянно действащата комисия към ПВСС, на основание 

чл. 29 от Правилата. 

Мотиви: С решение по т.1.1., раздел II от Протокол № 7/20.11.2019г., на 

постоянно действащата жилищна комисия към ПВСС е взето решение, да бъде 

настанен ……………………., подал заявление рег. № ВСС – 13465/06.10.2017г., 

картотекиран III група, в апартамент № 13, намиращ се в гр. София, р-н 

„Триадица“, м. „Центъра“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 45, ет. 4, състоящ се от 

две стаи, хол, кухня входно антре, черно антре, тоалетна и баня, с площ от 91,45 

кв.м., заедно с таванско и избено помещение и 5,80% ид. части от общите части 

на сградата и мястото – цялото от 738 кв.м. 

В тази връзка, в администрацията на ВСС е постъпило заявление рег.                 

№ ВСС-2977/12.03.2020г. от ………………….., за отказ от настаняване във 

предоставеното му ведомственото жилище.  

Предвид изложеното и на основание чл. 29 от Правилата, постоянно 

действащата жилищна комисия към ПВСС, следва да отмени решението си по 

т. 1.1., раздел II от Протокол № 7/20.11.2019г.  

 

2. Изпраща решението по т. 1 от настоящия протокол на Комисия 

„Управление на собствеността“, за внасяне на предложение до ПВСС, който да 

вземе решение за отмяна на решението си по т. 27.1. и т. 27.1.1. от протокол                

№ 3/13.02.2020г.  

 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

  НА ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ 

  КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЕВЕТ: …./П/…… 

        БОЯН НОВАНСКИ 

 

  ЧЛЕНОВЕ НА  

  ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ 

  КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: 1…./П/…… 

       ОГНЯН ДАМЯНОВ 

                      2…./П/…… 

       КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА 

           3…./П/…… 

       РАЛИЦА АГОПЯН 

           4…./П/…… 

       ИВАНКА ХРИСТОВА 


