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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   № 20

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 19.10.2016 г.

Днес, 19.10.2016 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
                                                                                      Димитър Узунов
	ОТСЪСТВА: Милка Итова.

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: Писмо от главният инспектор на ИВСС за състоянието на сградния фонд на Инспектората и необходимост от информация за възможностите за разширяването му.

След проведеното обсъждане, 


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


1.1. ВЪЗЛАГА на дирекция «Управление на собствеността» да предприеме необходимите действия, за сключване договор за наем на помещение, находящо се в Бизнес център «Платиниум» (находящ се на ул. «Екзарх Йосиф» и ул. «Бачо Киро»), с площ от 481 кв.м. (оупън спейс помещение), сграда 1, с договорена месечна наемна цена в размер на 13 170,56 лева, с оглед осигуряване помещения на Инспектората на ВСС, предвид упражняване правомощията предвидени в чл. 54, ал. 1, т. 8 и следващите от ЗИД на ЗСВ.
1.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договора за наем с Бизнес център «Платиниум».
1.3. ИЗПРАЩА решението на Комисия «Бюджет и финанси», за съгласуване на разхода.
1.4. Внася предложението по т. 1 в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 27.10.2016 г.



2. ОТНОСНО:  Провеждане на среща с представител на Главна дирекция „Охрана” към Министерство на правосъдието, съгласно решение на КУС по протокол № 16/28.09.2016 г., т. 1.4.

При обсъждането на т. 2 от настоящия дневен ред присъства г-н Георги Христов Жеков – главен директор на Главна дирекция „Охрана” към МП.
След проведеното обсъждане, 

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

2.1. Не възразява да се извърши преграждане на подстъпа в задния двор на сградата до входа, водещ до помещенията на Гражданска отбрана и преграждането на връзката/връзките от помещенията им към централната част на Съдебна палата – Русе, като Висшият съдебен съвет си запазва управлението на съдебната палата.
2.2. ИЗПРАЩА решението по т. 2 на областния управител на област – Русе и на председателя на Окръжен съд – Русе ведно с представения проект за преграждане, с оглед одобряване на разходите по извършването му.
2.3. След извършване на изчисления за необходимата сума, да се уведоми Комисия „Управление на собствеността” за размера на същата, предвид одобряването й от Комисия „Бюджет и финанси”, ако няма средства в бюджета на ОС – Русе, и ако разхода не се поеме от Областния управител на Област – Русе или служба „Гражданска защита”.



3. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд – Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два броя метални стелажи (671,04 лв.) в архивното помещение на съда.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


3.1. Извършването на разход за доставка и монтаж на два броя метални стелажи (671,04 лв.) за архивното помещение на Административен съд – Бургас е необходим. Стойността му е определена съгласно най-ниската оферта.
3.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за корекция на бюджета на Административен съд - Бургас.



4. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд – Варна за осигуряване на средства за основен ремонт на автоматична входна врата на централния вход на сградата на стойност 3 828 лева.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


4.1. Извършването на разход за основен ремонт на автоматична входна врата на централния вход на сградата е неотложно необходимо. Стойността на разхода е определена на 3 828 лв., съгласно най-ниската оферта.
4.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за корекция на бюджета на Административен съд - Варна.



5. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд – Варна за осигуряване на допълнителни средства за довършване на ремонт на витраж на стойност 7 200 лева.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

5.1. Извършването на разход за довършване на основен ремонт на витраж е неотложно необходимо. Стойността на разхода е определена на 7 200 лв., съгласно оферта на фирмата-изпълнител.
5.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за корекция на бюджета на Окръжен съд - Варна.



6. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд – Ботевград за осигуряване на средства за изпълнение на противообледенителна инсталация на перголите на съдебната сграда в размер на 5 833,00 лева с ДДС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

6.1. Извършването на разход от Районен съд – Ботевград за изпълнение на противообледенителна инсталация е необходим и неотложен. Стойността на разхода е определена на 5 833,00 лева с ДДС, на база приложени оферти.
6.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за корекция на бюджета на Районен съд - Ботевград.



7. ОТНОСНО:  Искане от председателя на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за доставка и монтаж на колонна климатична система (2 280 лв.) за заседателна зала.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

7.1. Извършването на разход за доставка и монтаж на колонна климатична система (2 280 лв.) за заседателна зала на Районен съд – Добрич е необходим. Стойността му е определена съгласно най-ниската оферта.
7.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за корекция на бюджета на Районен съд - Добрич.
8. ОТНОСНО:  Искане от председателя на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на финансови средства за изготвяне и технически проект за преустройство на санитарен възел и два броя платформи за хора в неравностойно положение.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

8.1. Не дава съгласие за отпускане на финансови средства за изготвяне на технически проект за преустройство на санитарни помещения и два броя платформи за хора в неравностойно положение в съдебната сграда в гр. Севлиево.
Мотиви: Исканият разход е капиталов по § 51-00 «Основен ремонт на дълготрайни материални активи». Съгласно нормативната уредба изготвянето и одобрението на инвестиционен проект, издаването на разрешение за строеж и удостоверение за ползване е в правомощията на Възложителя, т.е. на Висш съдебен съвет.


9. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на финансови средства за довършителни ремонтни дейности на помещения в съдебната сграда.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


9.1. Не дава съгласие за отпускане на финансови средства за довършителни ремонтни дейности на помещения в съдебната сграда, находяща се на ул. «Стефан Пешев» № 6, гр. Севлиево.
Мотиви: Исканите средства не могат да бъдат определени като непредвидени. Същите са съпътстващи към строително-монтажните работи по подмяна на дограмата и е следвало да бъдат предвидени при първоначалното искане за финансови средства.
9.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за сведение.


10. ОТНОСНО: Проект на тристранно споразумение към договор за наем на имот в гр. Девня, ул. „Строител” № 12, ползван от Районен съд – Девня, Служба по вписванията – Девня и Главна дирекция „Охрана”.

ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

									           	ПРОЕКТ

Пленумът на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:


10.1. ПРИЕМА проекта на тристранно споразумение към договора за наем от 23.01.2009 г., сключен между «УниКредит Булбанк» АД и Министерство на правосъдието, като плащането на наема по чл. 2 от договора се извършва от Висшия съдебен съвет за ползваната площ 727,60 кв.м. в размер на 1137,24 лева (1364,69 лв. с ДДС) и от Министерство на правосъдието за ползваната площ – 61,40 кв.м. в размер на 95,97 лв. (115,16 лв с ДДС).
10.2. ИЗПРАЩА проекта на тристранното споразумение към договора за наем от 23.01.2009 г. до «УниКредит Булбанк» АД и Министерство на правосъдието, за съгласуване.
10.3. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси» за съгласуване.
10.4. Изпраща материалите по т. 10 на финансовия контрольор, за одобрение и съгласуване на разхода. Проектът да се внесе за обсъждане и приемане на решение от Пленума на Висшия съдебен съвет.



11. ОТНОСНО:  Доклад от инж. Димитър Шиклев – директор на дирекция „Управление на собствеността”, в изпълнение на Решение на Комисия „Бюджет и финанси”, взето по протокол № 36/28.09.2016 г., т. 25.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

11.1. ПРИЕМА за сведение доклада на инж. Димитър Шиклев – директор на дирекция «Управление на собствеността», изготвен в изпълнение на Решение на Комисия „Бюджет и финанси”, взето по протокол № 36/28.09.2016 г., т. 25, за необходимите средства за извършване на цялостен ремонт на 4 бр. ведомствени жилища в размер на 30 252 лв. с ДДС.
11.2. ИЗПРАЩА доклада на комисия «Бюджет и финанси», по компетентност.



12. ОТНОСНО: Доклад от инж. Димитър Шиклев – директор на дирекция „Управление на собствеността” относно провеждане на процедура за централно снабдяване с дизелово гориво за отопление.
                                          
КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

12.1. ОДОБРЯВА проект на писмо до органите на съдебната власт, които се отопляват с дизелово гориво.
12.2. Решението да се изпрати на комисия «Бюджет и финанси», за сведение и действия по компетентност.



13. ОТНОСНО:  Доклад от инж. Добромира Димитрова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността” относно състояние на съдебната сграда в гр. Луковит, ул. „Раковски” № 6 и съответствието й с изискванията за достъпност, минимални размери за работна площ, здравословни и безопасни условия на труд и сигурност на задържани и конвоирани лица.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

13.1. ОДОБРЯВА проект на писмо до главния секретар на Министерство на правосъдието.
13.2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова инж. Димитър Шиклев – директор на дирекция «Управление на собствеността» и инж. Добромира Димитрова – главен експерт в дирекция «Управление на собствеността на съдебната власт», които да извършат оглед на Съдебната палата и на административната сграда на ул. «Милин камък» № 2 в гр. Луковит, и да изготвят становище по проблемите поставени в писмото на административния ръководител на РС – Луковит.


14. ОТНОСНО:  Допълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 37/13.10.2016 г., т. 9 относно данък върху застрахователна премия по ЗДЗП (2%) на стойност 206,06 лева.

С оглед спешното изплащане на сумата, предвид влизането в сила на застрахователната полица № 16001ВА0040/04.10.2016 г. на ЗК «УНИКА» АД – София град, Комисия „Управление на собствеността“ предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме следното решение:

ПРОЕКТ



ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:



14.1. ДОПЪЛВА решението си, взето по протокол № 37/13.10.2016 г., т. 9, като към застрахователната премия от 10 303 лева включва сумата от 206,06 лева данък върху застрахователна премия, дължима към полица № 16001ВА0040/04.10.2016 г. на ЗК «УНИКА» АД – София град.

14.2. Внася предложението като допълнителна точка в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 20.10.2016 г, с оглед спешното изплащане на сумата, предвид влизането в сила на застрахователната полица.




15. ОТНОСНО:  Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебна власт.

ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

									           	ПРОЕКТ

Пленумът на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:


1. ОПРЕДЕЛЯ принципи за възлагане правото на стопанисване на административните ръководители на органите на съдебната власт по следния начин: 
- в съдебните палати и/или в сгради, ползвани съвместно от няколко съдилища и прокуратури, правото на стопанисване да се възложи на административния ръководител на съответния съд от най-висока инстанция. 
- в съдебните палати и/или в сгради, ползвани от две и повече съдилища, правото на стопанисване да се възложи на административния ръководител на съответния съд от най-висока инстанция.
- в сгради, ползвани само от прокуратури, правото на стопанисване да се възложи на административния ръководител на съответната прокуратура от най-висока инстанция. 
- в съдебните палати и/или в сгради, ползвани самостоятелно от съд или прокуратура, правото на стопанисване да се възложи на съответния административен ръководител. 
- при констатирано неефективно стопанисване в съдебните палати и/ или в сгради, правото на стопанисване може да се отнеме и възложи на съответния административен ръководител на съд или прокуратура от по-ниска инстанция, като се спазва описания по-горе принцип. 
2. ОДОБРЯВА проект на Решение за възлагане правото на стопанисването на съдебните имоти по апелативни райони. 

ПРОЕКТ!


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
	
ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

РЕШИ:
					
Възлага стопанисването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – София, по следния начин: 
І. Град София:
1. На председателя и административен ръководител на Върховен касационен съд за следния/те имот/и:
………………………………….;
…………………………………. .
2. На председателя и административен ръководител на Върховен административен съд за следния/те имот/и:
……………………………………….;
……………………………………….. .
3. На председателя и административен ръководител на Апелативен съд - София за следния/те имот/и:
……………………………………….;
……………………………………….. .
4. На председателя и административен ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за следния/те имот/и:
……………………………………….;
……………………………………….. .
5. На председателя и административен ръководител на Военно-апелативен съд за следния/те имот/и:
……………………………………….;
……………………………………….. .
6. На председателя и административен ръководител на Военен съд - София за следния/те имот/и:
……………………………………….;
……………………………………….. .
	7. На председателя и административен ръководител на Административен съд София-град за следния/те имот/и:
……………………………………….;
……………………………………….. . 
8. На председателя и административен ръководител на Административен съд София-област за следния/те имот/и:
……………………………………….;
……………………………………….. .
9. На председателя и административен ръководител на Софийски градски съд за следния/те имот/и:
……………………………………….;
……………………………………….. .
10. На председателя и административен ръководител на Софийски окръжен съд за следния/те имот/и:
……………………………………...;
…………………………………….. .
11. На председателя и административен ръководител на Специализиран наказателен съд за следния/те имот/и:
……………………………………...;
…………………………………….. . и т.н.
12. На председателя и административен ръководител на Районен съд - Своге за следния/те имот/и:
……………………………………...;
…………………………………….. . и т.н. 

1.1. На главния прокурор на Република България за следния/те 
имот/и:
………………………………………;
……………………………………… .
1.2. На административния ръководител на Върховна касационна прокуратура за следния/те имот/и:
………………………………………;
……………………………………… .   
1.3. На административния ръководител на Върховна административна прокуратура за следния/те имот/и:
………………………………………;
……………………………………… .
1.4. На административния ръководител на Военно апелативна прокуратура за следния/те имот/и:
………………………………………;
………………………………………  
1.5. На административния ръководител на Апелативна прокуратура за следния/те имот/и:
………………………………………;
……………………………………… .
1.6. . На административния ръководител на Военна прокуратура София за следния/те имот/и:
……………………………………...;
…………………………………….. .
	1.7. На административния ръководител на Софийска градска прокуратура за следния/те имот/и:
……………………………………...;
…………………………………….. .

1.8. На административния ръководител на Окръжна прокуратура София за следния/те имот/и:
……………………………………...;
…………………………………….. .
	1.9. На административния ръководител на Районна прокуратура Своге за следния/те имот/и:
……………………………………...;
…………………………………….. . и т.н.

3. ВЪЗЛАГА на Анжела Цветанова – младши експерт в дирекция „Управление на собствеността” да подготви проект на решение за Апелативен район – София, за следващото заседание на комисията.


16. ОТНОСНО:  Сключване на нов договор за недвижим имот – държавно ведомствено жилище, находящо се в гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 199, ет. 14, ап. № 61.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


16.1. ПРИЕМА предложението за сключване на нов договор с Румен Боев – член на ВСС и наемател на недвижим имот, представляващ апартамент № 61, в гр. София, район «Красно село», ж.к. «Красно село», бл. 199, ет. 14 и проекта на договор за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище, като определя срока на договора на 10 години, при месечен наем 157,54 лв.
16.2. 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 с Румен Боев – член на ВСС, за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент № 61, в гр. София, район «Красно село», ж.к. «Красно село», бл. 199, ет. 14, със срок на договора за 10 години, като сумата на месечния наем е в размер на 157,54 лв. без ДДС.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ ВСС, да подпише новия договор за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище.


17. ОТНОСНО:  Устен доклад от Владимир Димитров – юрист в дирекция „Управление на собствеността” във връзка с недвижим имот, находящ се 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.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

17.1. ПРИЕМА за сведение доклада на г-н Владимир Димитров – старши експерт – юрист в дирекция „Управление на собствеността” във връзка с недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, с оглед евентуалното му придобиване чрез покупка, за нуждите на съдебната власт.
17.2. Да бъде поканен 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, след окомплектоване на преписката с изисканите документи по протокол № 18/12.10.2016 г., т. 24.
17.3. Потвърждава решението си по протокол № 18/12.10.2016 г., т. 24 да се изпрати писмо до Министерство на правосъдието с покана да бъде заплатена тяхната част от наема, към настоящия момент.





                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ 
			      	         НА КОМИСИЯТА: /П/
								МИХАИЛ КОЖАРЕВ









