
П Р О Т О К О Л 

     
 Днес, 16 юли 2021 година, в гр. София, в сградата на Съдебната палата, 

зала 11 в 11:00 ч. се проведе първото учредително заседание на Жилищната 

комисия при Апелативен съд – София, определена със Заповед № А-

606/30.06.2021 г. и допълнена със заповед № А-655/08.07.2021 г. 

 

В заседанието участват Иван Иванов – председател, Стефан Илиев - 

секретар на комисията, Цветан Цветанов – ръководител Сектор „ЕСС“ към 

Отдел „СУСИ“, член на комисията Симеон Танчев и Маргаритка Шербанова, 

резервен член на комисията, която участва в отсъствието на члена на комисията 

Иван Стойчев, който е в редовен годишен отпуск. 

 

 При дневен ред: 

 

1. Конституиране на комисията. 

2. Обсъждане на общи въпроси. 

 

Членът на комисията Цветанов: В изпълнение заповед на председателя на 

Апелативен съд – София се снабдих с следните документи:  

Акт за частна държавна собственост № 07040 от 31.03.2009 г.  за 

недвижимия имот - ателие № 19, сградата построена  на административен  адрес 

- гр. София, ж.к. „Манастирски ливади – Б“ № 61, секция А + Б, вх. А. 

 Заповед № РД-04-011 от 26.07.2012 г. на областния управител на област 

София, с която за нуждите на АпСпНС за безвъзмездно управление на 

Министерство на правосъдието е предаден посочения по-горе имот. 

Извлечение от протокол № 11 от заседание на Пленума на ВСС, 

проведено на 10.06.2021 г., с който по т. 15 на Апелативен съд - София се 

предоставя същият недвижим имот. 

Протокол от 07.07.2021 г. за предаване на недвижими имот частна 

държавна собственост, представляващ ателие № 19, сградата построена  на 

административен  адрес - гр. София, ж.к. „Манастирски ливади – Б“ № 61, 

секция А + Б, вх. А от АпСпНС на Апелативен съд – София. 

 

След доклада на члена на комисията Цветанов, ЖИЛИЩНАТА 

КОМИСИЯ 

 

                                               Р Е Ш И: 

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА следните документи: 

Акт за частна държана собственост № 07040 от 31.03.2009 г.  за 

недвижимия имот - ателие № 19, сградата построена  на административен  адрес 

- гр. София, ж.к. „Манастирски ливади – Б“ № 61, секция А + Б, вх. А. 
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 Заповед № РД-04-011 от 26.07.2012 г. на областния управител на област 

София, с която за нуждите на АпСпНС за безвъзмездно управление на 

Министерство на правосъдието е предаден посочения по-горе имот. 

Извлечение от протокол № 11 от заседание на Пленума на ВСС, проведено 

на 10.06.2021 г., с който по т. 15 на Апелативен съд - София се предоставя 

същият недвижим имот. 

Протокол от 07.07.2021 г. за предаване на недвижими имот частна 

държавна собственост, представляващ ателие № 19, сградата построена  на 

административен  адрес - гр. София, ж.к. „Манастирски ливади – Б“ № 61, 

секция А + Б, вх. А от АпСпНС на Апелативен съд – София. 

 

ВЪЗЛАГА на секретаря на комисията, в срок до следващото заседание да 

се снабди от Жилищната комисия при ВСС с всички молби и заявления и 

отговарящи на изискванията лица, картотекирани за настаняване във 

ведомствения жилищен фонд. 

 

ВЪЗЛАГА на секретаря на комисията да публикува протокола от 

заседанието в интернет страницата на съда. 

 

ОПРЕРЕДЕЛЯ следващо заседание на комисията за 29.07.2021 година  от 

11:00 ч. 

 

Заседанието приключи в 11:20 часа. 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………….. 
              /Иван Иванов/ 

 

             СЕКРЕТАР: …………………….. 
            /Стефан Илиев/ 

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………. 
                  /Цветан Цветанов/ 

    

              2. …………………… 
                     /Симеон Танчев/ 

    

              3. ……………………… 

                    /Маргаритка Шербанова/ 


