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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   № 50

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 18.10.2017 г.

Днес, 18.10.2017 г., сряда, от 11,00 ч., в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, се проведе заседание на комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет, в състав:



	ПРИСЪСТВАТ: Боян Новански, Евгени Диков, Огнян Дамянов, Олга Керелска, Пламена Апостолова и Стефан Гроздев.

ОТСЪСТВАЩИ: Няма.


           От администрацията на ВСС присъстват: инж. Дениза Павлова –началник на отдел „Инвестиции и строителство”, Владимир Димитров - старши експерт - юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ и Анжела Цветанова - старши експерт - юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.



1. ОТНОСНО: Избор на председател и заместник-председател на комисията.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1.1. ИЗБИРА за председател на комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС г-н Евгени Диков.
1.2. ИЗБИРА за заместник-председател на комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС г-н Стефан Гроздев.
1.3. ИЗПРАЩА решението по т. 1 от настоящия протокол на Главния секретар на ВСС и на директор дирекция „Организационно-административна дейност” в АВСС, за сведение.



2. ОТНОСНО: Определяне на ден и час за провеждане на заседанията на комисията.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

2.1. ОТЛАГА вземането на решение по т. 2 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията.

3. ОТНОСНО: Правила за работата на Комисия „Управление на собствеността”, за запознаване.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

3.1. ПРИЕМА за запознаване Правилата за работа на Комисия „Управление на собствеността”. 


4. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия „Управление на собствеността” за периода 04.01.2017 – 24.09.2017 г., приет с решение на КУС по протокол № 49/27.09.2017 г., т. 1 и Отчет за дейността на Комисия „Управление на собствеността” за периода 18.05.2016 – 21.12.2016 т., приет с решение на КУС по протокол № 18/20.03.2017 г., т. 6, за запознаване.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА за запознаване Отчета за дейността на Комисия „Управление на собствеността” за периода 04.01.2017 – 24.09.2017 г., приет с решение на КУС по протокол № 49/27.09.2017 г., т. 1 и Отчета за дейността на Комисия „Управление на собствеността” за периода 18.05.2016 – 21.12.2016 т., приет с решение на КУС по протокол № 18/20.03.2017 г., т. 6.


5. ОТНОСНО: Доклад за структурата и организацията на дейността на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” в Администрацията на Висшия съдебен съвет.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

5.1. ПРИЕМА доклада за структурата и организацията на дейността на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” в Администрацията на Висшия съдебен съвет.
5.2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на Висшия съдебен съвет да предприеме необходимите действия по обявяване на конкурс за 2 /две/ незаети щатни бройки „Главен експерт – строителен инженер/архитект” в отдел „Инвестиции и строителство”, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” в администрацията на Висшия съдебен съвет.
5.3. ИЗПРАЩА решението по т. 5 от настоящия протокол на Главния секретар на ВСС.

Допълнителни точки, включени за разглеждане
в заседанието на Комисия „Управление на собствеността”:


6. ОТНОСНО: Предложение от главния секретар на ВСС относно предоставяне на ведомствени жилища на ВСС за нуждите на членове на ВСС и на членове на комисиите по атестирането и конкурсите, избрани по реда на чл. 37, ал. 5 ЗСВ, които не притежават собствени жилища на територията на гр. София.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

6.1. ОТЛАГА вземането на решение по т. 6 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията.


7. ОТНОСНО: Писмо от СГКК – Кърджали за промени в кадастралната карта на имот, управляван от ВСС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

7.1. ВЪЗЛАГА на дирекция Управление на собствеността да изготви писма до СГКК, с които да оспори исканите промени от ГД „Охрана”, до приемане на окончателна позиция на КУС по § 83 от ПЗР на ЗИДЗСВ.







                               ПРЕДСЕДАТЕЛ 
		          НА КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                               КЪМ ПЛЕНУМА НА ВСС: /п/

								           ЕВГЕНИ ДИКОВ











