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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   № 3

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 18.01.2017 г.


Днес, 18.01.2017 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:


                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Михаил Кожарев
						  ЧЛЕНОВЕ:  Румен Георгиев
                                                                                       Милка Итова
                                                                                       Димитър Узунов
                                                                                       Светла Петкова
                                                                                       Юлиана Колева
                   
           
От администрацията на ВСС присъстват: инж. Димитър Шиклев – директор на дирекция „Управление на собствеността“, АВСС и Владимир Димитров – старши експерт - юрист в дирекция „УС“, АВСС.



1. ОТНОСНО: Писмо от главния секретар на Администрацията на Главния прокурор.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отправи искане за становище до Министерство на отбраната относно възможността за предоставяне на безвъзмездно право на управление на ВСС върху имота, находящ се в гр. София, ул. „Майор Векилски” № 4, по реда на ЗДС и ППЗДС.
1.2. ОДОБРЯВА проект на писмо до г-н Добромир Тотев – постоянен секретар на отбраната при Министерство на отбраната.



2. ОТНОСНО: Писмо на областният управител на област Плевен за безвъзмездно предоставяне на недвижими имоти – частна държавна собственост за управление от ВСС за нуждите на Военно-окръжна прокуратура гр. София.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да вземе следното решение:
2.1. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор за безвъзмездно предоставяне правото на ползване на недвижим имот – частна държавна собственост с областния управител на област Плевен.
2.2. Внася предложението като допълнителна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.01.2017 г.



3. ОТНОСНО: Писмо от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ във връзка със задължения на Административен съд гр. Силистра.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

3.1. ПРИЕМА СТАНОВИЩЕ, че финансовите средства за заплащане на такса битови отпадъци /ТБО/ следва да се осигурят по бюджета на Административен съд гр. Силистра, доколкото същият е фактическия ползвател на стаи с № 401, № 402, № 406, № 407, № 413, № 414 – архив, № 417, № 418 /отделена самостоятелно от № 417/ и едно сервизно помещение в имот, находящ се в гр. Силистра, ул. „Цар Шишман” № 5, съгласно споразумителен протокол от 01.01.2012 г. между АДФИ и АдмС гр. Силистра.
3.2. ПРЕДЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси” да изиска от АДФИ заверени копия „Вярно с оригинала” на съобщенията за ТБО от Община гр. Силистра и на платежните нареждания за заплащането на таксите през 2012 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г., дяловото разпределение на дължимите суми съобразно ползваните площи между всички ползватели, с оглед потвърждаване коректността на претендираното задължение в размер на 4 113,38 лв. към Административен съд гр. Силистра.
3.3. ИЗПРАЩА решението по т. 3 на Комисия „Бюджет и финанси”, по компетентност.

4. ОТНОСНО:  Проект на решение във връзка с възлагане правото на стопанисване на административните ръководители на органите на съдебна власт.
Приложение: Доклад от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” относно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет за възлагане правото на стопанисване на административните ръководители на органите на съдебната власт.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА доклада на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” относно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет за възлагане правото на стопанисване на административните ръководители на органите на съдебната власт.

4.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да вземе следното принципно решение:	

4.2.1. В едномесечен срок от възлагане правото на стопанисване Пленумът на ВСС приема решение, с което урежда отношенията по прехвърляне от бюджета на Окръжния съд към бюджета на Апелативния съд на неусвоените средства за стопанисване на съответния недвижим имот на съдебната власт, както и средствата за персонала по т. 2.
4.2.2. В едномесечен срок от възлагане правото на стопанисване служителите на Окръжния съд, чиито служебни задължения са свързани с дейността по стопанисване на имуществото на съдебната власт, се преназначават на работа в съответната администрация на Апелативния съд.
4.2.3. Апелативният съд замества Окръжния съд във всички права и задължения по договорите, свързани със стопанисването на съответния недвижим имот на съдебната власт, сключени от Окръжния съд.
4.2.4. Висящите административни производства относно стопанисването на съответния недвижим имот на съдебната власт продължават с участието на Апелативния съд.
4.2.5. В едномесечен срок от възлагане правото на стопанисване Окръжния съд предава на Апелативния съд цялата, свързана с дейността, документация.
4.3. Внася предложението като редовна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 26.01.2017 г.



4.1. ОТНОСНО:  Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на административните ръководители на органите на съдебна власт в Апелативен район – Велико Търново.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


4.1.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да вземе следното решение:	

На основание чл. 130 а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 83, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
	
Възлага стопанисването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Велико Търново, по следния начин: 

І. Област Велико Търново:
1. На административния ръководител - председател на Апелативен съд –               гр. Велико Търново недвижимия имот, намиращ се в гр. Велико Търново,                         ул. „Васил Левски“ № 16. 
2. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Велико Търново недвижимите имоти, намиращи се в гр. Велико Търново:
- пл. „Център“ № 2, бл. 4, ет. ІV (ІІ надземен);
- ул. „Иван Вазов“ № 1.
3. На административния ръководител – военно окръжен прокурор на Военно окръжна прокуратура – гр. София недвижимия имот, намиращ се в               гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав“ № 1.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –            гр. Горна Оряховица недвижимия имот, намиращ се в гр. Горна Оряховица,                  пл. „Христо Ботев“ № 2. 
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Свищов недвижимия имот, намиращ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ № 2.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд –                 гр. Павликени недвижимия имот, намиращ се в гр. Павликени, ул. „Атанас Хаджиславчев“ № 8.
7. На административния ръководител - председател на Районен съд –               гр. Елена недвижимия имот, намиращ се в гр. Елена, ул. „Й.Й.Брадати“ № 2.

ІІ. Област Габрово 
1. На административния ръководител – председател на Окръжен съд -                            гр. Габрово, недвижимия имот, намиращ се в гр. Габрово,                                    пл. „Възраждане“ № 1.
2. На административния ръководител - председател на Районен съд –              гр. Дряново недвижимия имот, намиращ се в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“              № 21.
3. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Севлиево недвижимия имот, намиращ се в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 6.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –          гр. Трявна недвижимия имот, намиращ се в гр. Трявна, ул. „Бачо Киро“ № 1.

ІІІ. Област Ловеч:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Ловеч недвижимия имот, намиращ се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“                № 40.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –               гр. Ловеч недвижимия имот, намиращ се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“                  № 41.
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –            гр. Ловеч, недвижимия имот, намиращ се в гр. Ловеч, бул. „България“ № 10.  
4. На административния ръководител – председател на Районен съд -               гр. Тетевен недвижимия имот, намиращ се в гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“                   № 3А.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –              гр. Троян недвижимия имот, намиращ се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд –               гр. Луковит недвижимия имот, намиращ се в гр. Луковит, ул. „Раковски“ № 6.
7. На административния ръководител на Районна прокуратура –                         гр. Луковит недвижимия имот, намиращ се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“  № 2.
	
ІV. Област Плевен:  
1. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –                гр. Плевен недвижимия имот, намиращ се в гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 25.
	2. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Левски недвижимия имот, намиращ се в гр. Левски, бул. „България“ № 58.
3. На административния ръководител - председател на Районен съд –                          гр. Никопол недвижимия имот, намиращ се в гр. Никопол, пл. „Европа“ № 14.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –                 гр. Червен бряг недвижимия имот, намиращ се в гр. Червен бряг, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6.
5. На административния ръководител на Районна прокуратура –                            гр. Червен бряг недвижимия имот, намиращ се в гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий“ № 4, ет. V.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд –             гр. Кнежа недвижимия имот, намиращ се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 71.

V. Област Русе:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Русе недвижимия имот, намиращ се гр. Русе, ул. „Цариброд“ № 6.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –                  гр. Русе недвижимия имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 57.
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура – гр. Русе недвижимите имоти, намиращи се в: 
- гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 51а; 
- гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф“ № 1.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –               гр. Бяла недвижимия имот, намиращ се в гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф“ № 6.

4.1.2. Внася предложението като редовна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 26.01.2017 г.



5. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на административните ръководители на органите на съдебна власт в Апелативен район – Варна.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


5.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да вземе следното решение:	

На основание чл. 130 а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 83, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
	
Възлага стопанисването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Варна, по следния начин: 

І. Област Варна:
1. На административния ръководител - председател на Апелативен съд –               гр. Варна недвижимия имот, намиращ се в гр. Варна, р-н „Одесос“,                     пл. „Независимост“ № 2.
2. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Варна недвижимия имот, намиращ се в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 3.
3. На административния ръководител – председател на Районен съд –                гр. Варна недвижимите имоти, намиращи се в гр. Варна:
- бул. „Владислав Варненчик“ № 57;
- ул. „Ангел Кънчев“ № 14.
4. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –                           гр. Варна недвижимите имоти, намиращи се в гр. Варна:
- ул. „Хан Аспарух“ № 1;
- ул. „Георги Атанасов“ № 2.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Провадия недвижимите имоти, намиращи се в гр. Провадия:
- ул. „Александър Стамболийски“ № 23;
- ул. „Патриарх Евтимий“ № 1.

ІІ. Област Добрич: 
1. На административния ръководител - председател на Административен  съд – гр. Добрич недвижимия имот, намиращ се в гр. Добрич, бул. „Трети март“ № 5.
2. На административния ръководител – председател на Окръжен съд -                            гр. Добрич, недвижимия имот, намиращ се в гр. Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 7.  
3. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Каварна недвижимия имот, намиращ се в гр. Каварна, ул. „Дончо Стойков“ № 8. 
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –          гр. Генерал Тошево недвижимия имот, намиращ се в гр. Генерал Тошево,                       ул. „Опълченска“ № 1.

ІІІ. Област Разград:
1. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –                           гр. Разград недвижимия имот, намиращ се в гр. Разград, ул. „Бели Лом“ № 37.
2. На административния ръководител - председател на Районен съд –          гр. Исперих недвижимия имот, намиращ се в гр. Исперих, ул. „Дунав“ № 2.
3. На административния ръководител на Районна прокуратура –                           гр. Исперих недвижимия имот, намиращ се в гр. Исперих, ул. „Въча“ № 1.

ІV. Област Силистра:
1. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –               гр. Силистра недвижимия имот, намиращ се в гр. Силистра, ул. „Цар Симеон Велики“ № 31.
2. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –            гр. Силистра, недвижимите имоти, намиращи се в гр. Силистра:
- ул. „Илия Блъсков“ № 7; 
- ул. „Илия Блъсков“ № 13.
3. На административния ръководител – председател на Районен съд -               гр. Дулово недвижимия имот, намиращ се в гр. Дулово, ул. „Васил Левски“             № 12. 
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –              гр. Тутракан недвижимия имот, намиращ се в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 8.

V. Област Търговище:  
1. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –              гр. Търговище недвижимия имот, намиращ се в гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа“ № 1. 
2. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Попово недвижимия имот, намиращ се в гр. Попово, ул. „Александър  Стамболийски“ № 1. 
3. На административния ръководител - председател на Районен съд –                          гр. Омуртаг недвижимия имот, намиращ се в гр. Омуртаг, ул. „Александър Стамболийски“ № 2А.

VІ. Област Шумен:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Шумен недвижимия имот, намиращ се в гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 64.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –                  гр. Шумен недвижимите имоти, намиращи се в гр. Шумен:
- ул. „Съединение“ № 1;
- бул. „Славянски“ № 15, вх. 1, ет. 1, имот ид. № 83510.674.455.1.1.
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –                           гр. Шумен недвижимия имот, намиращ се в гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 15, вх. 1, ет. 1, имот ид. № 83510.674.455.1.2.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –               гр. Шумен недвижимите имоти, намиращи се в гр. Шумен:
- ул. „Съединение“ № 107, ет. 2;
- ул. „Карел Шкорпил“ № 1.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –                 гр. Нови пазар недвижимия имот, намиращ се в гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 31.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд –                 гр. Велики Преслав недвижимия имот, намиращ се в гр. Велики Преслав,                      ул. „Борис Спиров“ № 80.

5.2. Внася предложението като редовна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 26.01.2017 г.



6. ОТНОСНО: Изпълнение на процедура по обществена поръчка „Анализ на планираните за възлагане през 2016 г. потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС с оглед определяне предмета на обществените поръчки и обособени позиции и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки, както и оказване на съдействие при провеждане на процедури”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


6.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността” да подготви исканата от фирмата-изпълнител базисна информация за изготвяне на документация за обществени поръчки по ЗОП.



7. ОТНОСНО: Изпълнение на процедура по обществена поръчка „Изготвяне на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. „6-ти септември” № 165 и на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина” № 2.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


7.1. ВЪЗЛАГА на „МАРК-ФРП КОНСУЛТ” ООД да извърши оценка на гореспоменатите имоти в срок от 10 /десет/ дни след писмено възлагане на поръчката.


8. ОТНОСНО:  Искане от председателя на Административен съд – гр. Видин за осигуряване на финансови средства за ремонт на вътрешен двор на административна сграда, част от която се ползва за нуждите на Административен съд гр. Видин.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

8.1. Извършването на разход за участие на Висшия съдебен съвет в заплащането на ремонт на вътрешен двор на административна сграда, част от която се ползва за нуждите на Административен съд гр. Видин е неотложно и аварийно необходимо. Стойността на разхода е определена на 20 927,93 лв. с включено ДДС, съобразно дяловото разпределение между съсобствениците.
8.2. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси” за одобряване на разхода.


9. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за извършване на спешен ремонт на помещение засегнато от пожар.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

9.1. Извършването на разход за ремонт на помещението (4 370,33 лв.) е неотложно необходим. Стойността му е определена съгласно най-ниската оферта.
9.2. При превеждане на сумата от застрахователя, бюджета на съда няма да бъде коригиран.
9.3. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси”, за сведение.



10. ОТНОСНО: Доклад от Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” в АВСС относно запорно съобщение с рег.№ ВСС-1725/28.12.2016 г. от Иван Чолаков – ЧСИ.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


10.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада на Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” в АВСС относно запорно съобщение с рег.№ ВСС-1725/28.12.2016 г. от Иван Чолаков – ЧСИ.



11. ОТНОСНО: Докладна записка от Валери Михайлов – директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” относно създаден нов подраздел „КУС” на сайта на ВСС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


11.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладната записка на Валери Михайлов – директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” относно създаден нов подраздел „КУС” на сайта на ВСС.
11.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” да бъдат публикувани протоколите на Комисия „Управление на собствеността” от № 01 до № 27 за 2016 година в създадения нов подраздел „КУС”, на сайта на ВСС, ведно с приетите Правила за работа на Комисията.
11.3. ИЗПРАЩА решението по т. 11 от настоящия протокол на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика”.



12. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора за отпускане на средства за подмяна на аварирал водогреен котел тип MD 700 в котелното на Съдебна палата – Стара Загора.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


12.1. Извършването на разход за доставка и монтаж на газов мултиблок MBD 412 за сградата на Окръжен съд гр. Стара Загора е наложително и аварийно необходимо. Стойността на разхода е определена на 1 800 лв. с ДДС.
12.2. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора.



13. ОТНОСНО: Справка за автомобилния парк на съдебната система, изготвена в изпълнение на решение по т. 22 от Протокол № 39/27.10.2016 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да вземе следното решение:

13.1. ПРИЕМА за сведение справката за състоянието на автомобилния парк на съдебната система, изготвена в изпълнение на решение по т. 22 от Протокол № 39/27.10.2016 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет.

13.2. УДЪЛЖАВА СРОКА за извършване на анализ на действителното състояние на автомобилния парк в съдилищата от Комисия „Управление на собствеността”, с необходимото време за оценка на автомобилния парк от лицензиран външен изпълнител.

Мотиви: В изпълнение решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 39 от 27 октомври 2016 г. Комисия „Управление на собствеността” е предприела необходимите действия и с окръжно писмо № 91-00-065/08.11.2016 г. е изискала информация от органите на съдебната власт за автомобилния парк. Постъпилата информация е обобщена в справка за състоянието на автомобилния парк на съдебната система, като същата е приета за сведение от Комисия „Управление на собствеността” в заседание, проведено на 21.12.2016 г. В същото заседание, след преценка на кадровия ресурс и предвид оптималната натовареност на експертите от дирекцията, Комисия „Управление на собствеността” е преценила, че е целесъобразно да се възложи на лицензиран външен изпълнител изготвянето на Анализ за състоянието на автомобилния парк, предвид постъпилата информация от ОСВ.
 
13.2. Внася предложението като редовна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 26.01.2017 г.
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