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

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от протокол № 3

от дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на 
Пленума на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 18 февруари 2021 г.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

25. ОТНОСНО: Проект на общ списък със свободните и годни за 

обитаване ведомствени жилища към 31.01.2021 г., в съответствие с чл. 6, ал. 2 
от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти -  частна държавна 
собственост, предоставени в управление на Пленума на Висшия съдебен съвет 

за жилищни нужди
ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :

I. УТВЪРЖДАВА общ списък със свободните и годни за обитаване 
ведомствени жилища, разпределени за ползване и възложени за стопанисване 

на съответните административни ръководители на органите на съдебната 

власт по т. 39 от Протокол № 16/25.05.2017 г., изменено и допълнено с решение 

по т. 86 от Протокол № 21/19.07.2018 г., по т. 71 от Протокол № 28/21.11.2019 г., 
по т. 59 от Протокол № 29/05.12.2019 г., по т. 41 от Протокол № 30/12.12.2019 г. 
и по т. 51 от Протокол № 28/19.11.2020 г. на ПВСС, а именно:

1. Върховен касационен съд:
1.1. Апартамент № 6, намиращ се в гр. София, р-н „Лозенец", 

ул. „Люботрън“ № 11, ет.З, състоящ се от входно антре, коридор, дневна с 
кухненски бокс, стая, баня с wc, отделна wc, дрешник и две тераси, със 

застроена площ 80,40 кв. м. и 5.008% ид.ч. от общите части на сградата, целият 

с площ 426 кв. м. Жилището не е обзаведено и се нуждае от освежителен 

ремонт.
1.2. Апартамент № 38, намиращ се в гр. София, р-н „Овча купел“, 

ул. „Боряна“ № 59, бл. 215. А, ет. 13, състоящ се от 3 стаи, дневна, кабинет, 

столова и кухня със застроена площ от 160.39 кв. м. и 3.034% ид.ч. от общите



части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Жилището не е 

обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт.

1.3. Апартамент № 57, намиращ се в гр. София, р-н „Овча купел“, 
ул. „Букет“ № 80, кв. 93А, състоящ се от две стаи, дневна, столова, кабинет и 

сервизни помещения със застроена площ 98.99 кв. м. и 1.312% ид.ч. 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. Прокуратура на Република България:

2.1. Апартамент № 6, намиращ се в гр. София, район „Изгрев“, 

ж.к. „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, бл. 5, вх. А, ет. 3, състоящо се от 
кухненски бокс, трапезария, хол, баня, два коридора, три спални, два балкона 
със застроена площ 115,60 кв. м. Жилището се нуждае от частичен ремонт на 

санитарни помещения и подмяна на дограма.

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

бл. 38, ет. 7, състоящ се от 3 стаи и кухня със застроена площ 83.65 кв. м, 
ведно с избено помещение № 25 с полезна площ 4.41 кв. м. и 4.3140 % ид.ч. от 
общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

2.3. Апартамент № 90, намиращ се в гр. Варна, район „Младост“, 

ж.к. „Възраждане“, бл. 21, вх. 1, ет. 16, състоящо се от три стаи, кухня, сервизни 

помещения със застроена площ 94,45 кв. м., заедно с избено помещение № 90 
с площ от 5,78 кв. м, както и 1,2270 % ид.ч. от общите части на сградата и от 
правото на строеж върху мястото. Жилището е годно за ползване. Необходимо 
е само поставяне на подпрозоречен перваз, частично прешпакловане и 

боядисване.
2.4. Апартамент № 22, намиращ се в гр. Стара Загора, бул. „Никола 

Петков” № 47, ет. 3, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, 
балкон и коридор със застроена площ 36.25 кв. м., и прилежащото му избено 

помещение № 63, с полезна площ 3.72 кв. м и 0.577 % ид.ч. от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху мястото. Жилището е в добро общо 
състояние. Евентуален ремонт на санитарното помещение, поради състоянието 
на ВиК тръбите.

3. Апелативен специализиран наказателен съд:



3.1. Апартамент № 19, намиращ се в гр. София, район „Триадица, 

местност „Манастирски ливади -  изток”, кв. 6а, ж.к. „Манастирски ливади -  Б” № 

61, секция „А”+ „Б”, вход А, с разгъната застроена площ общо за двете нива от 

117.92 кв.м, от които: първо ниво, състоящо се от антре, дневна-столова с 
кухненски бокс, баня, тоалетна и тераса, второ ниво, състоящо се от две спални 
и баня с тоалетна, заедно с прилежащото му мазе № 4, с площ от 4.16 кв. м., 

заедно с припадащите му се 0.828% идеални части на общите части на 

сградата.

4. Окръжен съд -  гр. Бургас:

4.1. Апартамент № 24, намиращ се в гр. Бургас, к-с „Зорница“, 

бл. 15, вх. 5, ет. 8, състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня, wc, коридор 
със застроена площ 79.88 кв. м. и избено помещение № 24 с площ 4.11 кв. м., и 
0.804% ид.ч. от общ. ч. на сградата и правото на строеж върху земята.

5. Окръжен съд -  гр. Велико Търново:

5.1. Апартамент № 11, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Д. 
Цончев“ № 14, вх. В, ет. 4, състоящ се от дневна, спалня, кухня, коридор, баня - 
wc и една тераса, със застроена площ 69,21 кв. м. и избено помещение № 11 

със застроена площ 11.53 кв. м. и 2,26 % ид.ч. от общ.ч. на сградата и от 

правото на строеж.

6. Окръжен съд -  гр. Стара Загора:

6.1. Апартамент № 19, намиращ се в гр. Стара Загора, 
ж.к. „Дружба-1“, бул. „Цар Симеон Велики“ № 172, бл. № 3, ет.4, състоящ се от 

две спални, дневна, кухня-столова, пералня, баня, wc, антрета и два балкона, 
със застроена площ 75,78 кв.м, заедно с мазе № 7 с полезна площ 3,10 кв.м., 
таван № 6 с полезна площ 3,70 кв. м. и 0.983% ид.ч. от общите части на 

сградата и 0.983% ид.ч. от правото на строеж върху мястото.

7. Софийски районен съд:



7.1. Апартамент № 3, намиращ се в гр. София, р-н „Овча купел“, 

ул. „Боряна“ № 61, бл. 216 А, състоящ се от три стаи, дневна, кабинет, столова, 
кухня и сервизни помещения със застроена площ 160,39 кв.м. и с 3.066% ид.ч. 
от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

8. Висш съдебен съвет:

8.1. Апартамент № 13, намиращ се в гр. София, р-н „Триадица“, 
бул. „Патриарх Евтимий" № 45, ет.4, състоящ се от две стаи, хол, кухня входно 

антре, черно антре, wc и баня със застроена площ 91,45 кв.м., заедно с 

таванско и избено помещение и 5.80 % ид.ч. от общите части на сградата и 

мястото.

8.2. Апартамент № 68, намиращ се в гр. София, ж.к. „Овча купел“, 
ул. „Букет“ № 56, бл. 6, вх. А, ет. 17, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни 

помещения, със застроена площ от 98.87 кв. м., заедно с мазе № 68 и 1.311% 

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

8.3. Апартамент № 37, намиращ се в гр. София, м-ст. „Манастирски 
ливади -  изток“, секция А+Б, вход Б мансарден и подпокривен етаж, на две 

нива, от които: първо ниво, състоящо се от антре, дневна -  столова с кухненски 
бокс, wc и тераса, второ ниво, състоящо се от две спални, баня с wc, заедно с 

мазе № 27 и 0,942% от общите части на сградата и от правото на строеж върху 
мястото.

II. ИЗПРАЩА решението на дирекция „Информационни технологии 

и съдебна статистика“, за публикуване на интернет страницата на Висшия 
съдебен съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /п/ Боян Магдалинчев

Вярно с оригинала,
Ст. специалист- /

М. Стоева
МС/


