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Извлечение 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
 
Днес 25.01.2019 г. се проведе заседание на Жилищна комисия към 

Върховен касационен съд, назначена със Заповед №1838/23.07.2018 г. на 
Председателя на ВКС 
 
 
Заседанието е свикано при следния дневен ред: 
 

I. Преглед на актуализираните регистри към януари 2019 г. от 
жилищния фонд на ВКС, съгласно чл.34, от Правилата за отдаване под наем на 
недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени в управление 
на ВСС /приети с решение на пленума на ВСС по протокол №19/05.07.2018г./. 
 

II. Други. 
 
Председателят: Налице е необходимия кворум за провеждане на заседанието. 
Откривам заседанието. 
 

1. По раздел I от дневния ред: 
Комисията прегледа актуализираните към 25 януари 2019 г. регистри на 

жилищния фонд на ВКС, съгласно чл.34, от Правилата. 
Няма регистрирани кандидати в регистъра за настаняване на ведомствени 

жилища.  
В регистъра на настанените във ведомствени жилища лица са отразени 

четирима наематели. 
В регистъра на свободните жилища са вписани четири жилища. 
 
На основание чл.6, от Правилата за отдаване под наем на недвижими 

имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за 
жилищни нужди и във връзка с т.4 от указанията на ВСС с писмо изх. № ВСС-
12311/12.10.2018 г. и вх. № В-1619/15.10.2018г. във ВКС, Комисията  

РЕШИ: 
Възлага на секретаря на жилищната комисия да изготви списък със 

свободните и годни за обитаване жилища и проект на съпроводително писмо до 
дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ към Висш съдебен 
съвет. 

 
На основание чл.19, от Правилата за отдаване под наем на недвижими 

имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за 
жилищни нужди, Комисията  

РЕШИ: 



2 

 

Възлага на секретаря на ЖК да изготви и изпрати уведомителни писма на 
наемателите, за които не е отправена препоръка за прекратяване на договорите, 
в срок до 31.01.2019 г. да представят актуални декларации по чл.16, ал.2, б.“а“ и 
чл.12, ал.3 от Правилата. 

 
2. По раздел II от дневния ред: 
На основание допълнителни указания на ВСС по т.1 с писмо изх. № ВСС-

12311/12.10.2018 г. (вх. № В-1619/15.10.2018г., ВКС) и като взе предвид, че за 
промяна на титуляра на партидите за доставка на услуги в незаетите 
ведомствени жилища е необходимо съгласието на представляващия ВКС, 
Комисията 

РЕШИ: 
Възлага на Главния секретар на ВКС да предприеме действия за  

изготвяне на пълномощно на секретаря на жилищната комисия за промяна на 
титуляра на партидите за доставка на услуги за свободните жилища от 
ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет, възложени за 
стопанисване на административния ръководител на ВКС със „Софийска вода“ 
АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „Топлофикация-София“ ЕАД и „Овергаз 
Мрежи“ АД.  
 

Заседанието на комисията приключи в 11:35 часа. 
 
Комисия в състав: 
 
Председател: /п/ 

Секретар: /п/ 

Членове:  /п/ 

  /п/ 

 


