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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   № 21

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 26.10.2016 г.

Днес, 26.10.2016 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
                                                                                      Милка Итова

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



1. ОТНОСНО: Проект на решение относно обект „Преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Петрич”, находяща се на ул. „Лазар Маджаров” № 3, гр. Петрич, договор за инженеринг рег. № 93-00-252/06.08.2016 г.

ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

									           	ПРОЕКТ

Пленумът на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:


1.1. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет, да сключи с „ЧЕЗ Електро България” АД договор за продажба на електрическа енергия за стопанска и обществена дейност и споразумение № 6009906783/17.10.2016 г. към него за обект „Преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Петрич”.
1.2. Внася предложението по т. 1 в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 03.11.2016 г.





2. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд – Смолян за компенсирана промяна по бюджета на съда.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


2.1. Съгласно разпоредбите на ЗУТ, промяната на предназначението на част от под покривното пространство в архив попада в обхвата на дефиницията на § 42 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията „Основен ремонт”.
2.2. ИЗПРАЩА решението по т. 2 на Комисия «Бюджет и финанси», по компетентност.


3. ОТНОСНО:  Искане от председателя на Районен съд – Оряхово за осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения в сградата на съда.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

3.1. Ремонтът на сервизните помещения на първи етаж в сградата на Районен съд – Оряхово е свързан с подобряване и поддържане на сградата в изправност и е текущ по смисъла на ЗУТ. Извършването на разхода (10 936,00 лв.) е необходимо. Стойността му е определена съгласно най-ниската оферта.
3.2. ИЗПРАЩА решението по т. 3 на Комисия «Бюджет и финанси», за корекция на бюджета на Районен съд – Оряхово.



4. ОТНОСНО: Доклад от инж. Добромира Димитрова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” относно обект „Изграждане на пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуваща административна сграда за нуждите на Административен съд – Видин”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


4.1. ПРЕДЛАГА на г-н Димитър Тончев – главен секретар на Висш съдебен съвет да издаде заповед за определяне състава на комисия, която да проведе 72-часова проба на работата на централната климатизация на строеж „Изграждане на пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонта на част от съществуваща административна сграда за нуждите на Административен съд – Видин”, находяща се в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 3.
4.2. ИЗПРАЩА решението по т. 4 на Главния секретар на ВСС.

5. ОТНОСНО: Писмо на ГД „Охрана” за становище на ВСС относно провеждането на обществена поръчка с предмет „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за съдебни сгради”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


5.1. Да се изпрати писмо до директора на ГД „Охрана” за провеждане на работна среща с експерти от дирекция „Управление на собствеността” и поименно уточняване на подлежащите на охрана със СОТ имоти на съдебната власт, съгласно наличните във ВСС списъци.



6. ОТНОСНО: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” относно изплатени застрахователни обезщетения без ДДС за отстраняване на нанесени щети по имущество на съдебната власт по договор рег. № 93-00-391/17.10.2014 г. със ЗК „УНИКА” АД.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


6.1. ИЗПРАЩА преписката на дирекция „Правна” в АВСС, за становище относно възможностите за претендиране на остатъка от застрахователните обезщетения, представляващ начислен ДДС по тях.



7. ОТНОСНО: Доклад от Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” относно гр.д. № 2701/2012 г. по описа на СГС, ГО, образувано по искова молба от Министерство на правосъдието във връзка с Договор № 93-00-300/29.12.2008 г. с предмет „Предпроектни проучвания, проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на съдебна палата гр. Варна”, сключен с „Валекс” ЕООД.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


7.1. ПРИЕМА за сведение доклада на Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” относно гр.д. № 2701/2012 г. по описа на СГС, ГО, образувано по искова молба от Министерство на правосъдието във връзка с Договор № 93-00-300/29.12.2008 г. с предмет „Предпроектни проучвания, проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на съдебна палата гр. Варна”, сключен с „Валекс” ЕООД.




8. ОТНОСНО:  Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебна власт от Апелативен район – София.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

									           	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
	
1.1. ВЪЗЛАГА стопанисването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – София, по недвижимия начин: 

І. София-град и област София:
1. На административния ръководител - председател на Върховен касационен съд недвижимия имот, намиращ се в гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Витоша“ № 2, ПИ с пл. № 1, ЦГЧ - р-н „Триадица“ (ІV-67), кв. 253, кад. лист 360, заедно с построената в него административна сграда - Съдебна палата.
2. На административния ръководител - председател на Върховен административен съд недвижимите имоти, намиращи се в гр. София:
- ул. „Ал. Стамболийски“ № 18, кв. 205а, п-л І-5, м-ст „Центъра“; 
- пл. „Св. Неделя“ № 6, а именно: три стаи на третия надпартерен етаж от шестетажна административна сграда.
3. На административния ръководител - председател на Административен съд София-град недвижимия имот, намиращ се в гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 17, р-н „Възраждане“, м-ст „Зона Б-2“, кв. 192, УПИ VІ-14. 
4. На административния ръководител - председател на Софийски районен съд недвижимите имоти, намиращи се в:
- гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 6, р-н „Лозенец“, УПИ І, кв. 60, м-ст „Лозенец“ ІІІ част;
- гр. София, бул. „Цар Борис“ ІІІ № 54, УПИ І, кв. 47, ж.к. „Лагера“;     
- гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, м-ст „ГГЦ-Г-6-ІІ-част“, кв. 368, УПИ І.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд – Ботевград недвижимия имот, намиращ се в гр. Ботевград, ул. „Свобода“                  № 3Б, ПИ 05815.301.111 (УПИ VІІ, кв. 65 по предходен план).
6. На административния ръководител - председател на Районен съд – Елин Пелин недвижимия имот, намиращ се в гр. Елин Пелин, ул. „Вл. Заимов“ № 1.
7. На административния ръководител - председател на Районен съд – Етрополе недвижимия имот, намиращ се в гр. Етрополе, бул. „Руски“                 № 105, п-л І, кв. 97, пл. № 1169.
8. На административния ръководител - председател на Районен съд – Ихтиман недвижимия имот, намиращ се в гр. Ихтиман, ул. „Иван Вазов“ № 1.
9. На административния ръководител - председател на Районен съд – Пирдоп недвижимия имот, намиращ се в гр. Пирдоп, УПИ ІІ-986, кв. 130.
10. На административния ръководител - председател на Районен съд – Самоков недвижимия имот, намиращ се в гр. Самоков, ул. „Бачо Киро“ № 1, п-л ІІ, кв. 86.
11. На административния ръководител - председател на Районен съд – Своге недвижимия имот, намиращ се в гр. Своге, ул. „Ал. Вутимски“                  № 9, УПИ VІ-964, кв. 105а. 
12. На административния ръководител - председател на Районен съд – Сливница недвижимите имоти, намиращ се в:
- гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1, ет. 4, УПИ V, кв. 102;
- гр. Сливница, УПИ , п-л № ХХVІ, кв. 8.
13. На главния прокурор на Република България недвижимите имоти, намиращи се в:
- гр. София, район „Възраждане“, пл. „Света Неделя“ № 1, УПИ ІV, квартал 252а, местност „Центъра”;
- гр. София, р-н „Сердика“, бул. „Подполковник Калитин“ № 21, поземлен имот с идентификатор 68134.512.166, заедно с построените в него сгради;
- гр. София, р-н „Сердика“, бул. „Подполковник Калитин“, поземлен имот с идентификатор 68134.512.150, заедно с построените в него сгради;
- гр. София, ул. „М-р Г. Векилски“ № 2, а именно: вторият етаж /26 стаи/ от триетажното крило на административната сграда, както и 9 стаи за магистрати и служители, 1 сървърно помещение на първия етаж; 10 стаи за магистрати и служители, 2 стаи за архив, 1 склад за „Веществени доказателства“ и 2 малки склада на втория етаж и  5 склада за „Веществени доказателства“, 1 котелно помещение, ведно с резервоари за гориво в приземния етаж от двуетажното крило на сградата, състояща се от двуетажно и триетажно крило със самостоятелни входове. 
14. На административния ръководител на Апелативна прокуратура – София недвижимия имот, намиращ се в гр. София, ул. „Антим І“ № 17, р-н „Възраждане“, п-л VІІІ, кв. 212, а именно: седми и осми етаж от осеметажна административна сграда.   
15. На административния ръководител на Военно-апелативна прокуратура - София недвижимия имот, намиращ се в гр. София,                                ул. „Позитано“ № 24, ПИ № 1, кв. 250, м-ст „Центъра“. 
16. На административния ръководител на Софийска градска прокуратура недвижимите имоти, намиращи се в гр. София, р-н „Овча купел“, ул. „Народно хоро“, а именно: поземлен имот с идeнтификатор 68134.4333.1255 и поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1256 ведно с изградените в тях сгради (с адреси на бул. „Монтевидео“ № 21 и на ул. „Народно хоро“ № 89Б).
17. На административния ръководител на Районна прокуратура - София следните имоти, намиращи се в:
- гр. София, р-н „Лозенец“, м-ст „Лозенец - ІІ част“, кв. 108, ъгъла на ул. „Крум Попов“ № 57 и ул. „Развигор“ № 1, а именно: 23 броя кабинети на III етаж от административна сграда;
- гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 185.
18. На административния ръководител на Национална следствена служба недвижимия имот, намиращ се гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42.  



ІІ. Област Благоевград:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – Благоевград недвижимия имот, намиращ се в гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 47, вх. Б, ет. 3, ид. № 04279.612.223.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – Благоевград недвижимия имот, намиращ се в гр. Благоевград,                               пл. „Васил Левски“ № 1, ид. № 04279.613.411.1, пл. № 6363, п-л І, кв. 108.
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура Благоевград недвижимия имот, намиращ се в гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 33, УПИ ІV, пл. № 2759, кв. 111.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – Гоце Делчев недвижимия имот, намиращ се в гр. Гоце Делчев,                                ул. „Александър Стамболийски“ № 12 (на ъгъла с ул. „Отец Паисий“                  № 25), имот № 17395.501.1089.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –   Петрич недвижимия имот, намиращ се в гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров“             № 3.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд – Разлог недвижимия имот, намиращ се в гр. Разлог, ул. „Иларион Макариополски“ № 23, имот № 61813.756.98.
7. На административния ръководител на Районна прокуратура – Разлог недвижимия имот, намиращ се в гр. Разлог, ул. „Арх. Ал. Баров“ № 1 /стар адрес: ул. „Македония“ № 1/, УПИ LXI, имот № 1180.
8. На административния ръководител - председател на Районен съд – Сандански недвижимия имот, намиращ се в гр. Сандански,                                      ул. „Македония“ № 57 (ул. „Мара Бунева“ № 2).

ІІІ. Област Видин:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – Видин недвижимия имот, намиращ се в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 3.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – Видин недвижимия имот, намиращ се в гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 1.
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура – Видин недвижимия имот, намиращ се в гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 14.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – Белоградчик недвижимия имот, намиращ се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис І“ № 45, пл. № 652, кв. 69.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд – Кула недвижимия имот, намиращ се в гр. Кула, ул. „Иван Кръстев“ № 1, УПИ ІІІ-за паметник на културата, имот пл. № 916, кв. 81.

ІV. Област Враца: 
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – Враца недвижимия имот, намиращ се в гр. Враца, ул. „Иванка Ботева“     № 16, кв. 14, УПИ Х, имот 1231.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – Враца недвижимия имот, намиращ се в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 29, поземлен имот № 12259.1020.180 (УПИ № І-180, кв. 2).
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура - Враца недвижимия имот, намиращ се в р. Враца, бул. „Демокрация“ № 14.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – Бяла Слатина недвижимия имот, намиращ се в гр. Бяла Слатина, ул. „Д. Благоев“     № 85, пл. № 1045, кв. 79.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд – Козлодуй недвижимия имот, намиращ се в гр. Козлодуй,                                      ул. „Кирил и Методий“ № 5, УПИ ХХІІІ, кв. 100, ид. № 37798.512.325.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд – Мездра недвижимия имот, намиращ се в гр. Мездра, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 21.
7. На административния ръководител на Районна прокуратура – Мездра недвижимия имот, намиращ се в гр. Мездра, ул. „Иван Вазов“ № 2, пл. № 1405, кв. 68.
8. На административния ръководител - председател на Районен съд – Оряхово недвижимия имот, намиращ се в гр. Оряхово, ул. „Арх. Цолов“                № 47, кв. 33, п-л № ІІ, пл. № 675 и 674.
9. На административния ръководител на Районна прокуратура – Оряхово недвижимия имот, намиращ се в гр. Оряхово, ул. „Коста Лулчев“ № 1-3.

V. Област Кюстендил:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – Кюстендил недвижимия имот, намиращ се в гр. Кюстендил,                     ул. „Гороцветна“ № 29а, имот № 41112.503.1242.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – Кюстендил недвижимия имот, намиращ се в гр. Кюстендил,                              ул. „Гороцветна“ № 31, ПИ № 41112.503.924 (по предходен план № 1004493, кв. 285, п-л V).
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил недвижимия имот, намиращ се в гр. Кюстендил,                                    ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3 и 4, имот № 41112.503.922.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – Дупница недвижимия имот, намиращ се в гр. Дупница, ул. „Николаевска“                № 15.

VІ. Област Монтана:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – Монтана недвижимия имот, намиращ се в гр. Монтана, пл. „Жеравица“   № 3, имот с ид. № 48489.11.454.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – Монтана недвижимия имот, намиращ се в гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“     № 1, кв. 127, УПИ І, пл. № 729.
3. На административния ръководител - председател на Районен съд – Монтана недвижимия имот, намиращ се в гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“     № 4, ж.б. „Вапцаров“, кв. 128, УПИ ІІ.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – Берковица недвижимия имот, намиращ се в гр. Берковица, пл. „Берковска комуна“, ет. 1, имот № 03928.511.603.
5. На административния ръководител на Районна прокуратура – Берковица недвижимия имот, намиращ се в гр. Берковица, пл. „Й. Радичков“    № 4 (пл. „Славейков“, кв. 77), п-л ІV, пл. № 919.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд – Лом недвижимия имот, намиращ се в гр. Лом, пл. „Свобода“ № 8.


VІІ. Област Перник:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – Перник недвижимия имот, намиращ се в гр. Перник, ул. „Търговска“      № 37.
2. На административния ръководител - председател на Районен съд – Брезник недвижимия имот, намиращ се в гр. Брезник, ул. „Радослав Григоров“ № 10, (ул. „Пролетарска“ № 4), УПИ ХІІ, кв. 30.
3. На административния ръководител - председател на Районен съд – Радомир недвижимия имот, намиращ се в гр. Радомир, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 22, УПИ пл. № 357, п-л ХХІ, кв. 15.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – Трън недвижимия имот, намиращ се в гр. Трън, ул. „Г. Димитров“ № 4.

1.2. Внася предложението по т. 1 в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 03.11.2016 г.



9. ОТНОСНО:  Проект на решение по писмо от главният инспектор на ИВСС за състоянието на сградния фонд на Инспектората и необходимост от информация за възможностите за разширяването му.

Приложения: Предложение от Bulgaria Platinum Group EAD за наем на офис площ в бизнес сграда Платинум Бизнес Център, вх. № 96-00-530/24.10.2016 г.; Проект на Договори за наем на офис площи в Платинум Бизнес Център, вх. № 96-00-530/26.10.2016 г.

След проведеното обсъждане, 


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1.1. ВЪЗЛАГА на дирекция «Управление на собствеността» да предприеме необходимите действия, за съгласуване с дирекция «Бюджет и финанси», с дирекция «Правна» и представител на Платинум Бизнес Център на договора за наем на ОФИС, състоящ се от офисно пространство с площ от 481 кв.м., разположени на втори етаж на Блок 2 от Офис сграда, ведно с 1 (един) брой подземно парко място на ниво – 2 в подземен паркинг, всички имоти, находящи се в Комплекс офис сгради Платинум Бизнес Център, разположени в гр. София, ул. «Бачо Киро» № 26-28-30, находящ се в УПИ ІV-9,10,14 от квартал 20 по плана на гр. София, местност «ГГЦ-Зона Г-14», с идентификатор № 68134.401.358 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София,  с договорена месечна наемна цена в размер на 15 240,20 лева с ДДС, 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. Договорът да се сключи за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.12.2016 г.
1.2. 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 договор за наем на ОФИС, състоящ се от офисно пространство с площ от 481 кв.м., разположени на втори етаж на Блок 2 от Офис сграда, ведно с 1 (един) брой подземно парко място на ниво – 2 в подземен паркинг, всички имоти, находящи се в Комплекс офис сгради Платинум Бизнес Център, разположени в гр. София, ул. «Бачо Киро» № 26-28-30, находящ се в УПИ ІV-9,10,14 от квартал 20 по плана на гр. София, местност «ГГЦ-Зона Г-14», с идентификатор № 68134.401.358 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София,  с договорена месечна наемна цена в размер на 15 240,20 лева с ДДС, 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. Договорът да се сключи за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.12.2016 г.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ ВСС, да подпише договорът за наем, при условията по т. 1.
 3. Внася предложението по т. 1 в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 03.11.2016 г.
4. ИЗПРАЩА решението на Комисия «Бюджет и финанси», за съгласуване на разхода.



10. ОТНОСНО:  Доклад от инж. Добромира Димитрова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” относно материално-техническо осигуряване на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

10.1. ПРИЕМА доклада на инж. Добромира Димитрова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” относно материално-техническо осигуряване на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.
10.2. ИЗПРАЩА доклада на инж. Добромира Димитрова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” относно материално-техническо осигуряване на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” на Главния секретар на ВСС 
10.2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да предприеме необходимите действия за материално-техническото обезпечаване на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


11. 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:


ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

									           	ПРОЕКТ

Пленумът на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:

1. ПРЕДЛАГА на министъра на правосъдието да изиска от ГД «Охрана» спешна организация по охраната 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. С подписването на Акт обр. 15 за установяване на годността за приемане на строежа на 08.04.2016 г., обекта е предаден на Възложителя. Съгласно законовите разпоредби ангажимента по охраната и опазването на сградата е на Възложителя.
2. Внася предложението по т. 1 в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 03.11.2016 г.


12. ОТНОСНО:  Устен доклад от председателя на Комисия „Управление на собствеността” във връзка с предложения на техническия сътрудник на комисията, за подобряване организацията на работа в дирекция „Управление на собствеността”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

12.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се класират исканията, постъпили от органите на съдебна власт и разгледани в заседание на Комисия «Управление на собствеността», по апелативни райони – на хартиен и електронен носител.  Копия на преписките на хартиен носител да се съхраняват в дирекция «Управление на собствеността», предвид ползването им от експертите. След подписване на протокола от председателя на Комисия «Управление на собствеността», сканираните преписки на електронен носител,  комплектовани с извлечение от решение на комисията, да се качват в електронна папка «Архив», която да се създаде в папката за заседания на КУС.
12.2. ВЪЗЛАГА на техническите сътрудници на Комисия «Управление на собствеността», след подписване на протокола от председателя на комисията да изготвят справка за постъпилите искания от органите на съдебна власт, съобразно взетите решения.





                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ 
			      	         НА КОМИСИЯТА: /П/
								МИХАИЛ КОЖАРЕВ





