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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   № 29

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 30.08.2018 г.

Днес, 30.08.2018 г., четвъртък от 10,00 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 съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/05.07.2018 г., т. 67 :
                                                   
                                              ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боян Новански
						  ЧЛЕНОВЕ: Пламена Цветанова
								 Огнян Дамянов
                                                                                                                                                                         
	ОТСЪСТВАТ: Евгени Диков, Олга Керелска, Стефан Гроздев

От администрацията на ВСС присъстват: Анжела Цветанова – старши експерт - юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.
1. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имоти – публична държавна собственост, на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на Министерството на вътрешните работи.
КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”, 
упълномощена с решение по Протокол № 19/05.07.2018 год., т. 67 
на Пленума на Висшия съдебен съвет
Р  Е  Ш  И:
1.1. Íà îñíîâàíèå ÷ë. 32, àë. 1 îò Óñòðîéñòâåíèÿ ïðàâèëíèê íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò è íà íåãîâàòà àäìèíèñòðàöèÿ ñúãëàñóâà ïðåäëîæåíèÿ ïðîåêò íà Ðåøåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò çà áåçâúçìåçäíî ïðåäîñòàâÿíå çà óïðàâëåíèå íà ÷àñòè îò èìîòè – ïóáëè÷íà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, íà Êîìèñèÿòà çà ïðîòèâîäåéñòâèå íà êîðóïöèÿòà è çà îòíåìàíå íà íåçàêîííî ïðèäîáèòîòî èìóùåñòâî è íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè, ñúñ ñëåäíèòå áåëåæêè:
Във връзка с чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 от Закона за съдебната власт, § 83, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и Акт за публична държавна собственост                      № 01987/30.12.1999 г., утвърден от областния управител на област София:
- в т. 2 от Проекта на Решение на Министерски съвет „Върховния административен съд“ да се замени с Висшия съдебен съвет;
- в т. 6 от Проекта на Решение на Министерски съвет „председателят на ВАС“ да се замени с представляващият Висшия съдебен съвет. 
1.2. Решението да се изпрати на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в срока, определен в чл. 34,  ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.



                               И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ 
		          НА КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                               КЪМ ПЛЕНУМА НА ВСС: /П/
							БОЯН НОВАНСКИ
							/Съгласно Решение на КУС 
по протокол № 26/08.08.2018 г., т. 37/

                               ЧЛЕНОВЕ НА 
		          КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                               КЪМ ПЛЕНУМА НА ВСС: 
................/П/......................
ПЛАМЕНА ЦВЕТАНОВА

.............../П/.......................
ОГНЯН ДАМЯНОВ





