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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   № 4

от заседание на комисия ”Управление на собствеността” 
към пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 29.06.2016 г.


Днес, 29.06.2016 г. /сряда/ от 11.00 часа се проведе заседание на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет, в състав:

                                                                          Михаил Кожарев – председател
							Юлиана Колева
Румен Георгиев
Светла Петкова
                                                                          
ОТСЪСТВА	ЩИ: Димитър Узунов 
                              Милка Итова


От администрацията на ВСС присъства инж. Димитър Шиклев – директор дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, АВСС и Владимир Димитров – старши експерт юрист, дирекция „УС“, АВСС.
	

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за основен ремонт на санитарни помещения и подмяна на дограма.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
Р Е Ш И:

Извършването на разход за ремонт на тоалетни и подмяна на дограма е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на 59 050 лв. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, съгласно най – ниската оферта.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на Съдебната власт за 2016 год.
Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси“ за корекция на бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив, след което се внесе на заседание на Пленума на ВСС, съвместно от двете комисии.


2. ОТНОСНО: Искане от председателите на Административен съд и Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за преустройство на помещение в гараж за служебни автомобили.  

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
Р Е Ш И:

Извършването на разход за проектиране на смяна на предназначението на кухненски офис, находящ се в Съдебната палата – партер в гаражна клетка за две леки коли е оправдано. Стойността на разхода е определена на 950 лв. по § 53-09 „Придобиване на други НДА“, съгласно оферта.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на Съдебната власт за 2016 год.
Становище относно точния размер на средствата за извършването на разход за строителство ще бъде дадено след представяне на количествено – стойностна сметка на база изготвен проект.
Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси“ за корекция на бюджета на Административен съд и Районен съд гр. Перник. 

 
3. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за обезопасяване на прозорци на архивни помещения.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

1. Извършването на разход за доставка и монтаж на ролетни щори за обезопасяване на прозорци на архивни помещения е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на 2 725 лв. по § 10-00 „Издръжка”, съгласно най – ниската оферта.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на Съдебната власт за 2016 год.
Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджета на  Районен съд гр. Варна.


4. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителната инсталация.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

1. Извършването на разход за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителната инсталация е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на 640 лв. по § 10-00 „Издръжка”, съгласно най – ниската оферта.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Съдебната власт за 2016 год.
Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджета на  Районен съд гр. Генерал Тошево.


5. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за авариен ремонт на телефонна централа.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

1. Извършването на разход е аварийно необходимо. Стойността на разхода е определена на 540 лв. по § 10-00 „Издръжка”, съгласно оферта на обслужващата фирма.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Съдебната власт за 2016 год.
2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджета на  Районен съд гр. Никопол.


6. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за неотложна подмяна на отоплителната инсталация.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
Р Е Ш И:

1. Извършването на разход  за  преустройство и подмяна на тръбна разводка и отоплителни тела на отоплителна инсталация е спешно необходимо. Стойността на разхода е определена на  150 045 лв. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА”, съгласно най-ниската оферта.
                Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на Съдебната власт за 2016 год.
2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджета на  Районен съд гр. Сандански, след което се внесе на заседание на Пленума на ВСС, съвместно от двете комисии.


7. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на фасадна мазилка и изграждане на пожароизвестителна инсталация.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова инж. Димитър Шиклев до Районен съд гр. Варна за оглед на място и изготвяне на становище за необходимостта от ремонтни работи по фасади, както и за изграждане на пожароизвестителна инсталация.
Командировката да се съчетае с тези по т.1 и т.7 от протокол № 3/22.06.2016 г. от заседанието на КУС.


8. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно информация по Механизма за сътрудничество и оценка за периода април – юни 2016 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-123 от 09.06.2016 г. относно искана от Министерство на правосъдието информация по Механизма за сътрудничество и оценка  /МСО/ за периода април – юни 2016 г., във връзка с изготвяне на доклад за напредъка на МСО през второто тримесечие.


9. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-122/19.05.2016 г. относно сключен договор за отдаване под наем на недвижим имот между Районен съд гр. Казанлък и ЦКБ АД.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-122 от 19.05.2016 г. с информация за сключен договор за отдаване под наем между Районен съд гр. Казанлък и ЦКБ АД, в изпълнение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 24/09.06.2016 г., т.27.1.


10. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд гр. Варна с вх. № 11-11-396/22.06.2016 г. относно сключен договор за отдаване под наем на обект.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от Административен съд гр. Варна с вх. № 11-11-396 от 22.06.2016 г. с информация за сключен договор за отдаване под наем, в изпълнение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 24/09.06.2016 г., т.27.1.


11. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Русе с вх. № 11-04-284/22.06.2016 г. относно сключен договор за отдаване под наем на част от недвижим имот.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
      Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от Окръжен съд гр. Русе с вх. № 11-04-284 от 22.06.2016 г. с информация за сключен договор за отдаване под наем, в изпълнение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 24/09.06.2016 г., т.27.1.


12. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Балчик относно подновяване на договор за наемане на сградата, в която се помещава съда.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
      Р Е Ш И:

СЪЗДАВА работна група в състав: Михаил Кожарев, Светла Петкова – членове на ВСС и Владимир Димитров – старши експерт юрист, дирекция „УС“, АВСС за проучване на договора и необходимостта от по – нататъшни действия.  


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“: /П/
                                                      МИХАИЛ КОЖАРЕВ     
		
			



