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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  № 3 
 

от заседание на Жилищна комисия към Висш съдебен съвет, 

проведено на 05.05.2020г. 

 

Днес, 05.05.2020г., вторник, 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., т. 50, 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 . Решение по т. 6 от протокол № 12 от дистанционното заседание чрез 

видеоконферентна връзка на Комисия „Управление на собствеността“, 

проведено на 29.04.2020г., касаещо Решение на Жилищна комисия към 

Пленума на ВСС по протокол № 2/27.04.2020г. 

 

По раздел I от дневния ред: 

 

ОТНОСНО: Решение по т. 6 от протокол № 12 от дистанционното 

заседание чрез видеоконферентна връзка на Комисия „Управление на 

собствеността“, проведено на 29.04.2020г., касаещо Решение на Жилищна 

комисия към Пленума на ВСС по протокол № 2/27.04.2020г. 
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ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ 

      РЕШИ: 

 

 

1. ИЗМЕНЯ решение на Жилищна комисия към Пленума на ВСС по 

протокол № 2/27.04.2020г., като приема срокът на договор за наем № 93-00-

244/11.05.2015г., сключен между ………………….., изменен с допълнително 

споразумение № ВСС-1933/12.02.2019г., да бъде удължен с 1 година.   

Мотиви: С решение на Жилищна комисия към Пленума на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 2/27.04.2020 г., е прието че са налице предпоставките, 

предвидени в чл. 31, ал. 3, предложение второ от Правилата, което се явява 

основание срокът на договор за наем № 93-00-244/11.05.2015 г., сключен между 

…………………………., изменен с допълнително споразумение № ВСС-

1933/12.02.2019 г., да бъде удължен с още 5  години. На основание §4 от 

Правилата решението е внесено за разглеждане в заседание на комисия 

„Управление на собствеността” към Пленума на ВСС. С решение на комисията по 

протокол №12 от 29.04.2020 г., т.6 решението на Жилищна комисия е възприето, 

но за срок от 1 година.  

 

 

2. ПРИЕМА да бъде сключено допълнително споразумение към договор 

за наем № 93-00-244/11.05.2015г., изменен с допълнително споразумение                   

№ ВСС-1933/12.02.2019г., за продължаване на наемното правоотношение с 1 

година, считано от 12.05.2020г., като останалите клаузи по договора останат 

непроменени. 

 

 

 
  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 


