Извлечение

ПРОТОКОЛ № 2
Днес 17.10.2018 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 получените в деловодството на ВКС в седемдневния срок
актуализирани заявления на кандидати за настаняване под наем в жилища от
ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет, възложени за
стопанисване на административния ръководител на ВКС, картотекиране и
определяне степента на жилищната им нужда.
II. Преглед на съставените оценителни протоколи за определяне на наемната
цена по §8 от преходни и заключителни разпоредби на Правилата за отдаване
под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост.
III. Проверка на месечните наемни цени по договорите за наем на жилищата от
жилищния фонд по чл.2, б.“б“ от Правилата и разглеждане на необходимостта
от актуализация на ценовите условия при наемна цена на основание чл.30 от
Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна
собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди приети на
заседание на Пленума на ВСС, проведено на 05.07.2018г. протокол №19, т.64.
IV. Други.
Председателят: Налице е необходимия кворум за провеждане на заседанието.
Откривам заседанието.
1. По раздел I от дневния ред:
Жилищната комисията
РЕШИ:
Включва в регистъра на кандидатите за настаняване във ведомствени
жилища кандидати с актуализирани заявления.
2. По раздел II от дневния ред:
Жилищната комисията

РЕШИ:
Одобрява оценителните протоколи за определяне на наемна цена.
3. По раздел III от дневния ред:
Жилищната комисията
РЕШИ:
Не предлага актуализация на наемната цена по договорите за наем
съгласно §10 ПЗР от Правилата.
4. По раздел IV от дневния ред:
Комисията взе в предвид указанията на ВСС с писмо изх. № ВСС12311/12.10.2018 г. и вх. № В-1619/15.10.2018г. във ВКС и
РЕШИ:
Одобрява препоръчителния проект на договор за отдаване под наем на
недвижим имот-държавно ведомствено жилище, приложен към указанията на
ВСС.
Възлага на секретаря изготвянето на проект на уведомителни писма до
управителите на етажните собствености, във връзка с постъпване на
информация и изпращане на протоколи за взети решения на общото събрание
на етажната собственост и тяхното изпълнение, отнасящи се за възложените на
административния ръководител на ВКС за стопанисване недвижими имоти –
частна държавна собственост, предоставени за управление на ВСС за жилищни
нужди.
Препис от протокола да се докладва на административния ръководител на
Върховния касационен съд.

Заседанието на комисията приключи в 15:40 часа.
Комисия в състав:
Председател: /п/
Секретар: /п/
Членове:

/п/
/п/

