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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   № 18

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 12.10.2016 г.

Днес, 12.10.2016 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
                                                                                      Милка Итова
                                                                                      Димитър Узунов

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



1. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд София - град за осигуряване на средства за неотложен ремонт във връзка с теч в сутерена на сградата находяща се на ул. „Георг Вашингтон” № 17.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


1.1. Извършването на разход от Административен съд София – град за авариен ремонт във връзка с теч в сутерена на сградата е необходим и неотложен. Стойността на разхода е до 8 000,00 лева, на база изготвяне на експертно становище от инж. Дениза Павлова с предвиждане на евентуални допълнителни работи, предвид характера на ремонта и.
1.2. След извършване на разхода, неусвоената част от сумата да се възстанови по бюджета на Висш съдебен съвет по съответния параграф.
1.3. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за корекция на бюджета на Административен съд София – град.







2. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за текущ ремонт на 2 бр. съдийски кабинета и обзавеждане на 1 бр. съдийски кабинет.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

2.1. Извършването на разход за текущ ремонт на 2 броя съдийски кабинети и обзавеждане на 1 бр. съдийски кабинет в сградата на Окръжен съд – Стара Загора е необходим.
Стойността на разхода е определена на 3 566 лв., съгласно най-ниските събрани оферти.
2.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за корекция на бюджета на Окръжен съд – Стара Загора.



3. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата Съдебната палата в гр. Габрово.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

3.1. Извършването на разход от Окръжен съд – Габрово за неотложен текущ ремонт на покрива на сградата на съдебната палата е наложително.
Стойността на разхода е определена на 7 895 лв., съгласно предложените оферти. Разходът е неотложен.
3.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за корекция на бюджета на Окръжен съд – Габрово.


4. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за текущ ремонт на част от помещенията в съда.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

4.1. Извършването на разход за ремонт на част от помещенията на съда е целесъобразно.
Стойността на разхода е определена на 18 000 лв., съгласно най-ниската оферта. Разходът е непредвиден, ремонтът е текущ.
4.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за корекция на бюджета на Районен съд – Генерал Тошево.


5. ОТНОСНО:  Искане от председателя на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за основен ремонт на покрива на сградата на Съдебната палата в гр. Средец.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


5.1. Извършването на разход за участие на Районен съд – Средец в заплащането на основен ремонт на покрива на съдебна палата – Средец е неотложно и аварийно необходимо.
Стойността на разхода е определена на 32 504 лв., съобразно ползваните части.
5.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за корекция на бюджета на Районен съд – Средец.



6. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Петрич за възстановяване на средства изплатени към  „ЧЕЗ Разпределение България” АД във връзка с тестване на съоръжения и системи в обект „Преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на РС и РП Петрич”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

6.1. Изплатената от Районен съд – Петрич сума в размер 254,30 лева с вкл. ДДС за фактура № 0001431224/29.09.2016 г. на „ЧЕЗ Разпределение България” АД подлежи на възстановяване, тъй като сградата още не е въведена в експлоатация и задължението е на ВСС. Разходът представлява задължение – такса – цена по ценоразпис № 1, съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.
6.2. Извършването на разход в размера на 132,30 лв. с вкл. ДДС за заплащане на цена за присъединяване на временни преместваеми обекти на страна ниско напрежение с индиректно измерване на обекта към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е необходимо. Разходът представлява задължение – такса – цена по ценоразпис № 1, съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.
6.3. Изпраща на комисия «Бюджет и финанси» за одобряване на разхода.




7. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписни системи и озвучителни уредби.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

7.1. Изпраща искането на Районен съд – Исперих на комисия „ПКИТС”, по компетентност.




8. ОТНОСНО:  Искане от председателя на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за текущ ремонт на котелно помещение.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


8.1. Не одобрява извършването на разход за ремонт на котелно помещение в сградата на Съдебна палата – Велики Преслав.
Мотиви: 1. Не са приложени указания или предписания на оторизирани органи, осъществяващи надзорни функции на съоръжението, касаещи състоянието на котелното помещение; 2. Не е уточнено полагането на балатум по пода и монтажа на алуминиева витрина дали са в съответствие с Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
8.2. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Велики Преслав да представи необходимите документи.



9. ОТНОСНО:  Искане от председателя на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна инсталация /ПИС/, в сградата ползвана от  РС и РП гр. Сандански.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

9.1. Извършването на разход в размер на 6 750,00 /шест хиляди седемстотин и петдесет/ лева за неотложно изграждане на пожароизвестителна система в сградата, помещавана от Районен съд гр. Сандански и Районна прокуратура гр. Сандански и привеждането й към изискванията на Наредба № №Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар е необходимо.
Разходът е неотложен, непредвиден.
9.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси», за одобряване на разхода.



10. ОТНОСНО: Проект на решение за удължаване на срока на договор за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище, находящо се в гр. София, ул. Манастирски ливади-Б”, бл. 61, вх. Б, ап. 38.  

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


10.1. НЕ ПРИЕМА предложението за удължаване на срока по договора за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище с № 93-00-340/09.10.2013 г., представляващо ателие № 38, намиращо се в гр. София, район «Триадица», ж.к. «Манастирски ливади – Б» № 61, вх. Б и проектът на допълнителното споразумение към договора за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище с рег. № 93-00-340/09.10.2013 г., поради изтичане на срока на договора на 09.10.2016 г. и 


ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

									           	ПРОЕКТ

Пленумът на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:

1. ДАВА съгласие за сключване на нов договор за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище с № 93-00-340/09.10.2013 г., представляващо ателие № 38, намиращо се в гр. София, район «Триадица», ж.к. «Манастирски ливади – Б» № 61, вх. Б на Емилия Василева Петкова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд. Стойността на настоящия договор, определена съгласно Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, е в размер на 212,18 (двеста и дванадесет лева и осемнадесет стотинки). Договорът се сключва за период от десет години, като в проекта за договор се включи идентична клауза, както тази по чл. 8, ал. 1, т. 5 от изтеклия договор.
 
10.3. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ ВСС, да подпише новия договор, при условията описани в т. 1.

10.4. Предложението да се внесе като редовна точка от дневния ред за заседанието на Пленума на ВСС на 20.10.2016 г.



11. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Смолян във връзка с упълномощаване за подписване на актове изискуеми по силата на Наредба № 3/31.07.2003 г.

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:

11.1. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Игнат Цветков Колчев – административен ръководител на Административен съд – Смолян да представлява Висш съдебен съвет при подписване на необходимите актове, изготвени в хода на строителството, както и да подаде всички необходими документи пред общинските органи за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.
11.2. Предложението да се внесе като редовна точка от дневния ред за заседанието на Пленума на ВСС на 20.10.2016 г.
12. ОТНОСНО:  Приемо-предавателен протокол във връзка с прекратяване на договор за наем на ведомствено жилище.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

12.1. ПРИЕМА за сведение приемателно-предавателния протокол от 04.10.2016 г., за апартамент № 7 в гр. София, р-н «Овча купел», ул. «Боряна» № 61, бл. 216А, ет. 3.
12.2. ИЗПРАЩА на дирекция «Бюджет и финанси» копие от протокола, за сведение.


13. ОТНОСНО:  Доклад инж. Димитър Шиклев – директор дирекция „Управление на собствеността“ относно състоянието на административната сграда, ползвана от РС и РП гр. Бяла, находяща се на пл. „Екзарх Йосиф І” № 6, гр. Бяла.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

13.1. ПРИЕМА за сведение доклада за проведените срещи и огледи на имоти в гр. Бяла.
13.2. ОДОБРЯВА проекти на писма до кмета на Община Бяла, главния прокурор на Република България и министъра на правосъдието.


14. ОТНОСНО: Писмо  от председателя на Районен съд гр. Казанлък с искане за становище относно промяна в таксите при обработка на вносни бележки за внасяне на средства в лева по сметки и в полза на съдилища, прокуратури, следствени служби и агенции, без НАП и министерства от трети лица.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

14.1. ПРИЕМА за сведение доклад относно сключен, между Министерство на правосъдието, чрез председателя на РС – Казанлък и «Централна кооперативна банка» АД договор за наем на недвижим имот – публична държавно собственост с обект: «банков офис», намиращ се в Съдебна палата – Казанлък, ул. «Паисий Хилендарски» № 16.
14.2. ОДОБРЯВА проект на писмо до административния ръководител – председател на Районен съд – Казанлък.



15. ОТНОСНО:  Писмо от Главния прокурор на Република България с искане за становище относно финансиране и извършване на ремонтите в сградата ползвана от РП гр. Поморие, находяща се на ул. „Княз Борис І” № 75, гр. Поморие.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


15.1. ОДОБРЯВА проект на писмо до Главния прокурор на Република България.


16. ОТНОСНО:  Преписка във връзка с установяване на собствеността на имота, върху който е изградена Съдебната палата в гр. Провадия.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


16.1. ОДОБРЯВА проект на писма до административния ръководител на Районен съд – Провадия и до «Банка ДСК» ЕАД.



	17. ОТНОСНО:  Осъществяване на охрана на обект :”Проектиране и извършване на строително – монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на СРС и СРП, находяща се на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


17.1. С подписването на Акт 15 отговорността върху охраната на обекта пада върху възложителя, който след ЗИД на ЗСВ е Висш съдебен съвет. Същият е подписан на 01.07.2016 г. , което съгласно ЗУТ е основание за погасяване на задължението в размер на на 6 624 лв. с ДДС месечно, дължимо от 01.07.2016 год, всеки месец.

Мотиви: Съществува вероятност фирмата, която осъществява охраната на обекта към настоящия момент да напусне сградата. Няма да има възможност да бъде осигурена охрана на сградата от страна на Висш съдебен съвет. Съществува реална възможност  да бъдат нанесени по-сериозни имуществени вреди. 

17.2. ИЗПРАЩА решението по т. 17 на дирекция «Бюджет и финанси», за одобрение на разхода.




	18. ОТНОСНО:  Искане от председателя на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изграждане на достъпна среда в сградата находяща се на бул. „България” № 144, гр. Хасково.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


18.1. ОТЛАГА разглеждането на искането за осигуряване на достъпна среда на административния ръководител на Окръжен съд – Хасково до постъпване на пълната информация от всички органи на съдебната власт за необходимостта от привеждане на сградния фонд в съответствие с изискванията на горепосочения нормативен акт.
Мотиви: След обобщаване на исканията на органите на съдебната власт и изготвяне на визия за развитие на сградния фонд, ще се предприемат мерки за привеждане на съдебните сгради в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението и хора с увреждания.



19. ОТНОСНО:  Проект на решение относно  деклариране на недвижими имоти по Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ и актуването им.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И :

19.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 19 от настоящия дневен ред за съвместно заседание с Комисия «Бюджет и финанси».
19.2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на Висшия съдебен съвет да бъде назначен служител на свободната длъжност «младши експерт – икономист» в дирекция «Управление на собствеността», до провеждането на конкурс.
19.3. ИЗПРАЩА решението по т. 19. на Главния секретар на ВСС.



20. ОТНОСНО:  Искане от председателя на Районен съд гр. Бургас  за осигуряване на средства за доставка и монтаж на огнеупорна врата за архивно помещение, за изграждане на пожароизвестителна и сигнално-охранителна системи и подмяна на счупени стъклопакети.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:
	
20.1. Извършването на разход за доставка и монтаж на огнеупорна врата за архивно помещение (639,00 лв.) за изграждане на пожароизвестителна и сигнално-охранителна системи (791,00 лв.) и подмяна на счупени стъклопакети (1 095,00 лв.) в Районен съд – Бургас е неотложно.
Стойността на разхода е определена на 2 525 лв., съгласно най-ниската оферта. 
20.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за корекция на бюджета на Районен съд – Бургас.



21. ОТНОСНО:   Проект на 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:

21.1. ВРЪЩА предложения проект на решение на Анжела Цветанова – младши експерт в дирекция «Управление на собствеността», за конкретизиране и доработване на предложението, като й възлага да подготви конкретен проект за пленума на ВСС, като изложеното в проекта за решение в днешното заседание да бъде в мотивната част на бъдещото решение.

Мотиви: Да се конкретизира възлагане правото на стопанисване на съдебните палати от административните ръководители на органите на съдебна власт.



22. ОТНОСНО:   Искане от председателя на Районен съд Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две копирни машини на обща стойност 13 200 лв.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

22.1. Извършването на разход от Районен съд – Стара Загора за доставка и монтаж на една копирна машина е целесъобразно. Стойността на разхода е определена съобразно цената и гаранционния срок на 6 100 лв., съгласно най-ниската оферта. Разходът е непредвиден.
22.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за корекция на бюджета на Районен съд – Стара Загора.



23. ОТНОСНО:  Промяна на споразумителен протокол от 12.09.2016 г. и подписване на нов, поради получена нова информация, с което се налага промяна в отчитането на ел.енергия в Административен съд – София област и което води до промяна на разпределяне и заплащане на разходите за ел.енергия в процентно отношение на база използваната площ от всяка от страните в кв.м. по договор № 15-00-566/15.10.2007 г. и Анекс от 01.04.2016 г. с „Транслат” АД.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


23.1. ПРИЕМА промяна на приетият споразумителен протокол от 12.09.2016 г. между ползвателите на сградата на ул. «Съборна» № 7 и упълномощава директора на дирекция «Управление на собствеността» и младши експерт в дирекция «Управление на собствеността» да подпишат споразумителен протокол от страна на ВСС.
23.2. ИЗПРАЩА изготвения и подписан споразумителен протокол на дирекция «Бюджет и финанси», за сведение и изпълнение при разплащания.



24. ОТНОСНО:  Възлагане изготвянето на две пазарни оценки на недвижими имоти, находящи се в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 165 и в гр. Балчик, ул. „Стара планина” № 2, с цел евентуално придобиване от страна на държавата на имота чрез покупка, за нуждите на съдебната власт, по реда на чл. 43, ал. 1 и чл. 43а от Закона за държавната собственост.
След като изслуша устния доклад на г-н Владимир Димитров – юрисконсулт в дирекция „Управление на собствеността” за възможните варианти за решаване проблема със сградния фонд на РС и РП – Балчик, и доклад от Лидия Кирилова,


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


24.1. ДАВА съгласие за възлагане изготвянето на две пазарни оценки:
- на недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул. «Стара планина» № 2 и
- на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, бул. «6-ти септември» № 165.
24.2. ИЗПРАЩА по компетентност доклада и решението на комисия «Бюджет и финанси» за решение относно поемане на финансово задължение в размер на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/ без начислен ДДС или 1 800 лв. /хиляда и осемстотин лева/ с ДДС за възлагане изготвянето на двете пазарни оценки по т. 1
24.3. КАНИ собственика на сградата, в която се помещават към настоящия момент РС и РП – Балчик, за предоговаряне на наемната цена и продължаване на преговорите за закупуване на сградата.
24.4. Да се изпрати писмо до Министерство на правосъдието с искане да бъде заплатена тяхната част от наема, към настоящия момент.


25. ОТНОСНО:  Търсене на имоти под наем за нуждите на Инспектората на Висшия съдебен съвет.
След проведеното обсъждане,

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


25.1. ПРИЕМА за сведение предоставените оферти от Бизнес център «Платиниум».


26. ОТНОСНО:  Извършено проучване за събиране на оферти за възлагане на консултантска услуга за извършване на Анализ на планираните за възлагане през настоящата година 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:

ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

ПРОЕКТ

Пленумът на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:


26.1. ОПРЕДЕЛЯ БИМ Консултинг ООД за изпълнител за извършване на Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС.
26.2. УПЪЛНОМОЩАВА представлаващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с БИМ Консултинг ООД, с предмет на договора «Извършване на Анализ на планираните за възлагане през настоящата година 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” на стойност 28 000 (двадесет и осем хиляди) лева. 
26.3. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси”, за съгласуване.
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