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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   № 16

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.09.2016 г.

Днес, 28.09.2016 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: Светла Петкова      
                                                                                      Румен Георгиев
                                                                                      Юлиана Колева
ОТСЪСТВАЩИ: Милка Итова
		                   Димитър Узунов


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


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. ОТНОСНО: Провеждане на среща с областния управител на област Русе и председателя на Окръжен съд гр. Русе, съгласно решение на КУС по протокол № 14/14.09.2016 г., т. 7.
След проведеното обсъждане,




КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1.1. ОТЛАГА вземането на решение по т. 1 от настоящия дневен ред за следващо заседание на комисията.
1.2. Да бъдат поканени административните ръководители на Окръжна прокуратура – Русе, Районна прокуратура – Русе и Районен съд - Русе, за следващо заседание на комисията с оглед изясняване на правното основание и възможностите за ползване на помещения в сградата на Съдебна палата - Русе за нуждите на Областния съвет по сигурността.
1.3. Да бъде поканен повторно административният ръководител на Окръжен съд – Русе за следващо заседание на комисията с оглед изясняване на правното основание и възможностите за ползване на помещения в сградата на Съдебна палата - Русе за нуждите на Областния съвет по сигурността.
1.4. Да бъде поканен представител на ГД «Охрана» към Министерство на правосъдието за следващо заседание на комисията с оглед изясняване на правното основание и възможностите за ползване на помещения в сградата на Съдебна палата - Русе за нуждите на Областния съвет по сигурността.
1.5. ПРИЕМА И ПРИЛАГА към преписката представените от областния управител на област Русе в днешното заседание на Комисията материали, както следва:
- Писмо от министъра на правосъдието с изх. № 92-25-22/06.02.2015 г.
- Постановление № 351 на МС от 19.09.1997 г.
- Постановление № 212 на МС от 10.11.1993 г.
- Писмо на областен управител на област Русе с № 04-00-14/23.02.2015 г.
- Писмо на министъра на отбраната на Република България с рег. № 08-00-39/04.04.2016 г.
- Писмо от министъра на правосъдието с изх. № 92-25-22/25.03.2016 г.
- Постановление № 64-63/2012 г. на МС от 28.03.2008 г. 



2. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд с искане за становище във връзка с договор сключен с „Информационно обслужване” АД и относно необходимостта от предоставяне на помещение, реда за предоставяне и определяне на всички разходи, свързани с ползуването му.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

2.1. ИЗПРАЩА копие от договора сключен между Министерство на правосъдието, представлявано от председателя на ВКС и «Информационно обслужване» АД, на председателя на Върховния касационен съд, за предприемане на действия съгласно решение по т. 27.1. от Протокол № 24/09.06.2016 г. на Пленума на ВСС.



3. ОТНОСНО: Проект на решение относно сключване на договор с община Плевен за безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:


ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

									           	ПРОЕКТ

Пленумът на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:

3.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише нов договор с община Плевен за предоставяне безвъзмездно  за управлението на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.765.4.3. - помещение № 1 с площ 40 кв.м., находящо се на втори етаж от сградата на ул. «Димитър Константинов» № 23б, гр. Плевен, актуван с АОС № 37300/15.12.2011 г., при същите условия, считано от 01.01.2017 г.

3.2. Предложението да се внесе като редовна точка от дневния ред за заседанието на Пленума на ВСС на 06.10.2016 г.


4. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост на ВСС, за нуждите на РП – Червен бряг.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

ПРОЕКТ

4.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада на Анжела Цветанова – младши експерт в дирекция „Управление на собствеността” във връзка с проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне на управление на част от имот – публична държавна собственост на ВСС, за нуждите на РП – Червен бряг.
4.3. ИЗРАЗЯВА положително становище относно проекта на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне на управление на част от имот – публична държавна собственост на ВСС, за нуждите на РП – Червен бряг, със следните забележки:

- в писмо изх. № 03-04-399/24.06.2016 г. от главния секретар на МРРБ, приложения проект на доклад от г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройство, проект на Решение на Министерски съвет и проект на съобщение за средствата за масово осведомяване в текстовете „за безвъзмездно предоставяне на Министерство на правосъдието”, думите „Министерство на правосъдието” да се заменят с „Висшия съдебен съвет”;
- в т. 3 от проекта на Решение на Министерски съвет думите „министърът на правосъдието” да се заменят с „Пленумът на Висшия съдебен съвет”;
- предвид, че представените по преписката документи номерът на административния адрес на имота е изписан като № 1, № 4 и № 6, да се уточни кой е правилния номер.

4.2. ВНАСЯ предложението като редовна точка от дневния ред за заседанието на Пленума на ВСС на 06.10.2016 г.



5. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 24 от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 9 септември 2016 г., относно прилагане на разпоредбата на § 82, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ /ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г./ и писмо на Министерство на правосъдието с изх. № 92-32-38/27.05.2016 г.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


5.1. ВЪЗЛАГА на експертите от дирекция «Управление на собствеността» да подготвят проект на решение с оглед прилагането на чл. 388 от Закона за съдебната власт за възлагане стопанисването на недвижимите имоти, предоставени на съдебната власт от административните ръководители.
6. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 33 от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 21 септември 2016 г., относно предстоящото обсъждане и защита на проекта на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и разчети за следващите две години пред Министерство на финансите и Народното събрание.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


6.1. ВЪЗЛАГА на инж. Дениза Павлова – главен експерт в Дирекция „Управление на собствеността” да подготви и предостави своевременно необходимата информация за поетите ангажименти и набелязаните мерки от компетентността на Комисия «Управление на собствеността» свързани с Инвестиционната програма на ВСС, за заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 5 октомври 2016 г.






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

                                                             МИХАИЛ КОЖАРЕВ   










