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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   № 7

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.02.2017 г.


Днес, 08.02.2017 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:  Румен Георгиев
                                                                                       Димитър Узунов
                                                                                       Светла Петкова
                                                                                       Юлиана Колева
           ОТСЪСТВА: Милка Итова.
        
           От администрацията на ВСС присъстват: инж. Димитър Шиклев – директор на дирекция „Управление на собствеността“, АВСС, инж. Дениза Павлова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността”  и Владимир Димитров – старши експерт - юрист в дирекция „УС“, АВСС.


1. ОТНОСНО: Проект на решение за окончателно утвърждаване на Поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт § 51-00 на органите на съдебната власт за 2017 г., след съгласуването му от Комисия „Бюджет и финанси”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

ПРИЕМА проекта на решение за окончателно утвърждаване на Поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт § 51-00 на органите на съдебната власт за 2017 г., след съгласуването му от Комисия „Бюджет и финанси” с решение по протокол № 6/08.02.2017 г., т. 25.

Предлага на Висшия съдебен съвет да приеме следното решение:

УТВЪРЖДАВА Поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, на органите на съдебната власт за 2017 г.

Мотиви: С оглед спешността на приемане на Плана за обществени поръчки, който е със законов срок и срок съгласно Вътрешните правила за обществените поръчки – 31 януари е необходимо двете предложения да бъдат разгледани съвместно на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.02.2017 г.

ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, за 09.02.2017 г.



2. ОТНОСНО: Проект на решение за допълване на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, взето по протокол № 39/27.10.2016 г., т. 38.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
Р Е Ш И:

Комисия „Управление на собствеността“ предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме следното решение:

1. ДОПЪЛВА решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, взето по протокол № 39/27.10.2016 г., т. 38, с което са определени принципи за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на съдебната власт, както следва: Към първия принцип създава второ изречение със следното съдържание: „При изрично писмено съгласие на всички административни ръководители на съответните съдилища, ползващи съвместно съдебната сграда, стопанисването й се възлага на посочения от тях административен ръководител на съд от по-ниска инстанция”.
2. ВНАСЯ предложението като редовна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, за 16 февруари 2017 г.



3. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на ОСВ в Апелативен район – Велико Търново. 
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова – младши експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да вземе следното решение, във връзка прието допълнение към решение на Пленума на ВСС, взето по протокол № 39/ 27.10.2016 г., т. 38, с което са определени принципи за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на съдебната власт, както следва: Към първия принцип създава второ изречение със следното съдържание: „При изрично писмено съгласие на всички административни ръководители на съответните съдилища, ползващи съвместно съдебната сграда, стопанисването й се възлага на посочения от тях административен ръководител на съд от по-ниска инстанция“,


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
	
Възлага стопанисването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Велико Търново, по следния начин: 

І. Област Велико Търново:
1. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –               гр. Велико Търново недвижимия имот, намиращ се в гр. Велико Търново,                         ул. „Васил Левски“ № 16. 
2. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Велико Търново недвижимите имоти, намиращи се в гр. Велико Търново:
- пл. „Център“ № 2, бл. 4, ет. ІV (ІІ надземен);
- ул. „Иван Вазов“ № 1.
3. На административния ръководител – военно окръжен прокурор на Военно окръжна прокуратура – гр. София недвижимия имот, намиращ се в               гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав“ № 1.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –            гр. Горна Оряховица недвижимия имот, намиращ се в гр. Горна Оряховица,                  пл. „Христо Ботев“ № 2. 
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Свищов недвижимия имот, намиращ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ № 2.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд –                 гр. Павликени недвижимия имот, намиращ се в гр. Павликени, ул. „Атанас Хаджиславчев“ № 8.
7. На административния ръководител - председател на Районен съд –               гр. Елена недвижимия имот, намиращ се в гр. Елена, ул. „Й.Й.Брадати“ № 2.

ІІ. Област Габрово 
1. На административния ръководител – председател на Окръжен съд -                            гр. Габрово, недвижимия имот, намиращ се в гр. Габрово,                                    пл. „Възраждане“ № 1.
2. На административния ръководител - председател на Районен съд –              гр. Дряново недвижимия имот, намиращ се в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“              № 21.
3. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Севлиево недвижимия имот, намиращ се в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 6.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –          гр. Трявна недвижимия имот, намиращ се в гр. Трявна, ул. „Бачо Киро“ № 1.

ІІІ. Област Ловеч:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Ловеч недвижимия имот, намиращ се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“                № 40.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –               гр. Ловеч недвижимия имот, намиращ се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“                  № 41.
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –            гр. Ловеч, недвижимия имот, намиращ се в гр. Ловеч, бул. „България“ № 10.  
4. На административния ръководител – председател на Районен съд -               гр. Тетевен недвижимия имот, намиращ се в гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“                   № 3А.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –              гр. Троян недвижимия имот, намиращ се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд –               гр. Луковит недвижимия имот, намиращ се в гр. Луковит, ул. „Раковски“ № 6.
7. На административния ръководител на Районна прокуратура –                         гр. Луковит недвижимия имот, намиращ се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“  № 2.
ІV. Област Плевен:  
1. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –                гр. Плевен недвижимия имот, намиращ се в гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 25.
	2. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Левски недвижимия имот, намиращ се в гр. Левски, бул. „България“ № 58.
3. На административния ръководител - председател на Районен съд –                          гр. Никопол недвижимия имот, намиращ се в гр. Никопол, пл. „Европа“ № 14.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –                 гр. Червен бряг недвижимия имот, намиращ се в гр. Червен бряг, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6.
5. На административния ръководител на Районна прокуратура –                            гр. Червен бряг недвижимия имот, намиращ се в гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий“ № 4, ет. V.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд –             гр. Кнежа недвижимия имот, намиращ се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 71.

V. Област Русе:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Русе недвижимия имот, намиращ се гр. Русе, ул. „Цариброд“ № 6.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –                  гр. Русе недвижимия имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 57.
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура – гр. Русе недвижимите имоти, намиращи се в: 
- гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 51а; 
- гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф“ № 1.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –               гр. Бяла недвижимия имот, намиращ се в гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф“ № 6.

2. ВНАСЯ предложението като редовна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, за 16 февруари 2017 г.


4. ОТНОСНО: Писма от Областния управител на област Русе и на Главния прокурор на Република България относно 5 /пет/ броя помещения, разположени на ІІ-и етаж в административна сграда /бивш партиен дом/, находяща се в гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” № 1.

 Приложение: Доклад от инж. Добромира Димитрова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение: 
4.1. ПРИЕМА становище, че помещения с №№ 18, 19, 20, 21 и 22 на втория етаж (кота +4,35) и гаражна клетка на кота -2,65 /сутерен/ от западната страна, предоставени безвъзмездно за стопанисване и управление със заповед № 137/10.05.1999г. на Областен управител на област Русе и договор от 10.05.1999г., не са с отпаднала необходимост за органите на съдебната власт. 
В тази връзка и предвид вложените за ремонта им средства не дава съгласие да се предоставят в собственост на Община Бяла.
4.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише становището до Областния управител на област Русе.
4.3. ВНАСЯ предложението като редовна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, за 16 февруари 2017 г.



5. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Девня относно осигуряване на средства за обследване на електрическата инсталация и разпределителните табла на сградата, в изпълнение решение на КУС по протокол № 26/14.12.2016 г., т. 6.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

5.1. Извършването на разход в размер на 1 500 лв. за обследване на електрическата инсталация в сградата, ползвана от Районен съд гр. Девня е оправдано, предвид възможността за нещастен инцидент вследствие на зачестилите проблеми, за което сигнализира съда. Стойността на разхода е определена на база най-ниска представена оферта.
5.2. ИЗПРАЩА решението по т. 5 на комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджета на Районен съд гр. Девня.



6. ОТНОСНО: Доклад от Анжела Цветанова – младши експерт в дирекция „Управление на собствеността” относно възможности за закупуване на ведомствени жилища, предоставени в управление на ВСС, които са отдадени под наем на магистрати и служители, съобразно законовите изисквания, в изпълнение решение на КУС по протокол № 5/01.02.2017 г., т. 9.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


6.1. ПРИЕМА доклада на Анжела Цветанова – младши експерт в дирекция „Управление на собствеността” относно възможности за закупуване на ведомствени жилища, предоставени в управление на ВСС, които са отдадени под наем на магистрати и служители, съобразно законовите изисквания, в изпълнение решение на КУС по протокол № 5/01.02.2017 г., т. 9.
6.2. ВЪЗЛАГА на жилищната комисия в най-кратък срок да разгледа подадените молби ведно с приложените документи, като изрази становище и  предложи решение по всяка молба за следващо заседание на Комисия „Управление на собствеността”, след приемане на Правилата.
6.3. ИЗПРАЩА решението по т. 6 на Жилищната комисия.




7. ОТНОСНО: Доклад от Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” относно изпълнение решение на Комисия „Управление на собствеността” по протокол № 14/14.09.2016 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

7.1. ВРЪЩА преписката на дирекция „Правна”.
7.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна” за следващо заседание на Комисия „Управление на собствеността” да изготви подробна справка, в която да се опишат предмета на спора и движението на всички дела, описани в справката приложена към доклада, както и да се уточни кой е ищец и кой ответник по непосочените позиции.


8. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” към Пленума на ВСС, взето по протокол № 2/23.01.2017 г., т. 10 във връзка с решение на КУС по протокол № 2/11.01.2017 г., т. 10 по искане от председателя на ВКС за уреждане на договорните отношения по ползването на помещение № 77 в Съдебната палата гр. София, бул. „Витоша” № 2, включително за определяне на наемната цена с оглед изложени съображения от председателя на СГС относно необходимостта от услугите на „Информационно обслужване” АД.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

8.1. ПРИЕМА за сведение решението на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” към Пленума на ВСС, взето по протокол № 2/23.01.2017 г., т. 10 във връзка с решение на КУС по протокол № 2/11.01.2017 г., т. 10 по искане от председателя на ВКС за уреждане на договорните отношения по ползването на помещение № 77 в Съдебната палата гр. София, бул. „Витоша” № 2, включително за определяне на наемната цена с оглед изложени съображения от председателя на СГС относно необходимостта от услугите на „Информационно обслужване” АД. Решението на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” е изпратено на председателя на Върховен касационен съд.


9. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” към Пленума на ВСС, взето по протокол № 3/30.01.2017 г., т. 6 във връзка с решение на КУС по протокол № 4/25.01.2017 г., т. 9 по искане от главния инспектор на ИВСС за свързване на сградата на ул. „Бачо Киро”  № 26-30 с мрежата на държавната администрация, осигуряващо интернет и обмен на данни между сградите, използвани от Инспектората.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

9.1. ПРИЕМА за сведение решението на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” към Пленума на ВСС, взето по протокол № 3/30.01.2017 г., т. 6 във връзка с решение на КУС по протокол № 4/25.01.2017 г., т. 9 по искане от главния инспектор на ИВСС за свързване на сградата на ул. „Бачо Киро”  № 26-30 с мрежата на държавната администрация, осигуряващо интернет и обмен на данни между сградите, използвани от Инспектората.
9.2. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” към Пленума на ВСС, взето по протокол № 3/30.01.2017 г., т. 6 на Главния инспектор на ИВСС, за действия по компетентност.



10. ОТНОСНО: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” относно проект на договор за филмови снимки в Съдебната палата – гр. София, бул. „Витоша” № 2.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


ВРЪЩА доклада на Лидия Кирилова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” относно проект на договор за филмови снимки в Съдебната палата – гр. София, бул. „Витоша” № 2, за съгласуване на договора с Владимир Димитров – старши експерт - юрист в дирекция „Управление на собствеността“ и определяне на наемна цена в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лв. и внасяне в следващото заседание на Комисията.




11. ОТНОСНО: Доклад от дирекция „Правна” на АВСС относно решение на Комисия „Управление на собствеността”, взето по протокол № 4/25.02.2017 г.

	След като изслуша инж. Димитър Шиклев – директор на дирекция „Управление на собствеността” по поставения въпрос,


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


ОТКЛОНЯВА предложението, изложено в доклада на дирекция „Правна” за отправяне на искане за предоставяне на становище от Агенция за обществени поръчки, на основание чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „б” от ЗОП по поставените въпроси.

ВЪЗЛАГА на инж. Димитър Шиклев – директор на дирекция „Управление на собствеността” ДА ОСЪЩЕСТВЯВА инвеститорски контрол на обект: „Подмяна на дограма на сградата Окръжна и Районна прокуратура гр. Кърджали”.






12. ОТНОСНО: Устен доклад от Главния секретар на Висшия съдебен съвет във връзка с предоставяне на ведомствени жилища на нуждите ВСС.

	След като изслуша г-н Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет,

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на Главния секретар на Висшия съдебен съвет да внесе доклад по поставения въпрос, на следващото заседание на Комисия „Управление на собствеността”.

КАНИ членовете на Висшия съдебен съвет, на които не са предоставени ведомствени жилища, в заседанието на Комисия „Управление на собствеността”, насрочено за 15 февруари 2017 г.



13. ОТНОСНО: Окончателно определяне на ползвателите на сградата на ул. „Драган Цанков” 6 с цел подаване на данни до БИМ КОНСУЛТИНГ за изготвяне на документация по ЗОП за проектиране и реконструкция на сградата.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

КАНИ административните ръководители на Административен съд София – град, Административен съд София – област и представители на Прокуратура на Република България, на заседанието на Комисия „Управление на собствеността”, което ще се проведе на 13 февруари 2017 г., от 13,00 часа, в зала 512 в сградата на Висш съдебен съвет.



                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ 
			      	        НА КОМИСИЯТА: /П/

								МИХАИЛ КОЖАРЕВ






