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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   № 14

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 06.03.2017 г.


Днес, 06.03.2017 г., понеделник, от 13.00 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:  Розалин Трендафилов
                                                                                       Светла Петкова
                                                                                       Милка Итова
                                                                                       Димитър Узунов

           ОТСЪСТВА: Юлиана Колева


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


1. ОТНОСНО: Корекция на бюджета за 2017 г. на Национален институт на правосъдието.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

	1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена корекция на бюджета на НИП със сумата от 4 017,16 лв. за възстановяване на щетите от застрахователното събитие.
	1.2. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси”, за корекция на бюджета на НИП за 2017 г.



2. ОТНОСНО: Сключване на договор за наем на недвижим имот в гр. София, ул. „Съборна” № 7, за нуждите на Административен съд София област, Окръжна прокуратура гр. София и дирекции на Висш съдебен съвет.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:
	2.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да упълномощи г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем с наемодателя „ТРАНСЛАТ” АД с досегашната стойност в размер на 32 394,20 /тридесет и две хиляди триста деветдесет и четири/ евро /без ДДС/ месечно за имот с обща РЗП на имота 2 399,57 кв.м., за нуждите на Административен съд София област, Окръжна прокуратура гр. София и дирекции на Висш съдебен съвет, за срок от три години.
	2.2. ВНАСЯ предложението като редовна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 16.03.2017 г., след съгласуване с Комисия „Бюджет и финанси”.


3. ОТНОСНО: Възлагане стопанисването на имот – частна държавна собственост, предоставен от областния управител на област Плевен за нуждите на Военно-следствен участък гр. Плевен.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

3.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да допълни решение № 50 от Протокол № 40/03.11.2016 г. на Пленума на ВСС, Част І, с нова точка 19: „На административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София – недвижимия имот, намиращ се в гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” № 3”.
	3.2. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.03.2017 г.


4. ОТНОСНО: Упълномощаване на служител на Военно-окръжна прокуратура гр. София за предприемане на действия във връзка с новопридобит имот.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

4.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да упълномощи полк. Емил Ханджийски – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София да представлява Висшия съдебен съвет като подава заявления, молби и декларации пред ВиК, ЧЕЗ и топлофикационно дружество във връзка с недвижимия имот, намиращ се в гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” № 3.
	4.2. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.03.2017 г.


5. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Силистра за отпускане на средства за извършване на частичен текущ ремонт на котелно на стойност 1 080 лв.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

5.1. Извършването на разход за частичен текущ ремонт на котелно в Окръжен съд гр. Силистра е наложително. Стойността на разхода е определена на 1 080 лв. съгласно предложение от фирмата, поддържаща котела.
5.2. ИЗПРАЩА решението на комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджета на Окръжен съд гр. Силистра.
6. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Севлиево за отпускане на средства за извършване на текущ ремонт на помещения – „обръщане” на дограма след извършена през 2016 г. подмяна на същата, както и боядисване на помещенията на стойност 10 872,60 лв.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

6.1. Извършването на разход за довършителен текущ ремонт след подмяна на дограма в Районен съд гр. Севлиево е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на 10 900 лв., съгласно най-ниската оферта. 
6.2. ИЗПРАЩА решението на комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджета на Районен съд гр. Севлиево.


7. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Перник относно появили се пукнатини в стена, разделяща два кабинета на втория етаж на Съдебната палата.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

7.1. Ремонтът на преградната стена, разделяща кабинети № 202 и № 203 на втория етаж в Съдебна палата гр. Перник е авариен, основен. Извършването на разхода е в размер на 5 192 лв. с включено ДДС е неотложно необходим. Стойността му е определена съгласно най-ниската оферта.
7.2. ИЗПРАЩА решението на комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджета на Окръжен съд гр. Перник.
7.3. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник да извърши реорганизация на работните места и да премести магистратите и/или съдебните служители, ползващи двата кабинета, в други подходящи за осъществяване на дейността им помещения.


8. ОТНОСНО: Изменение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебната власт в Апелативен район – Бургас.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

Във връзка решение по протокол № 6, т. 21 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 16.02.2017 г. за допълване на 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“, 

8.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да измени решението си, взето по т. 1 в раздел „І. Област Бургас“, т. 24 от протокол № 43/24.11.2016 г. на Пленума на ВСС, с което е възложено стопанисването на Съдебна палата – Бургас от административния ръководител на Апелативен съд – гр. Бургас, като решението се чете: „Възлага стопанисването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична държавна собственост в Апелативен район – Бургас, по следния начин – І. Област Бургас: 1. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – гр. Бургас недвижимия имот, намиращ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101.“

	8.2. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.03.2017 г.



9. ОТНОСНО: Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебната власт в Апелативен район – Варна.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

9.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение, във връзка решение по протокол № 6, т. 21 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 16.02.2017 г. за допълване на 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 – Варна, по следния начин: 


І. Област Варна:

1. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –               гр. Варна недвижимия имот, намиращ се в гр. Варна, р-н „Одесос“,                     пл. „Независимост“ № 2.
2. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Варна недвижимия имот, намиращ се в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 3.
3. На административния ръководител – председател на Районен съд –                гр. Варна недвижимите имоти, намиращи се в гр. Варна:
- бул. „Владислав Варненчик“ № 57;
- ул. „Ангел Кънчев“ № 14.
4. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –                           гр. Варна недвижимите имоти, намиращи се в гр. Варна:
- ул. „Хан Аспарух“ № 1;
- ул. „Георги Атанасов“ № 2.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Провадия недвижимите имоти, намиращи се в гр. Провадия:
- ул. „Александър Стамболийски“ № 23;
- ул. „Патриарх Евтимий“ № 1.


ІІ. Област Добрич: 

1. На административния ръководител - председател на Административен  съд – гр. Добрич недвижимия имот, намиращ се в гр. Добрич, бул. „Трети март“ № 5.
2. На административния ръководител – председател на Окръжен съд -                            гр. Добрич, недвижимия имот, намиращ се в гр. Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 7.  
3. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Каварна недвижимия имот, намиращ се в гр. Каварна, ул. „Дончо Стойков“ № 8. 
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –          гр. Генерал Тошево недвижимия имот, намиращ се в гр. Генерал Тошево,                       ул. „Опълченска“ № 1.

ІІІ. Област Разград:

1. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –                           гр. Разград недвижимия имот, намиращ се в гр. Разград, ул. „Бели Лом“ № 37.
2. На административния ръководител - председател на Районен съд –          гр. Исперих недвижимия имот, намиращ се в гр. Исперих, ул. „Дунав“ № 2.
3. На административния ръководител на Районна прокуратура –                           гр. Исперих недвижимия имот, намиращ се в гр. Исперих, ул. „Въча“ № 1.

ІV. Област Силистра:

1. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –               гр. Силистра недвижимия имот, намиращ се в гр. Силистра, ул. „Цар Симеон Велики“ № 31.
2. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –            гр. Силистра, недвижимите имоти, намиращи се в гр. Силистра:
- ул. „Илия Блъсков“ № 7; 
- ул. „Илия Блъсков“ № 13.
3. На административния ръководител – председател на Районен съд -               гр. Дулово недвижимия имот, намиращ се в гр. Дулово, ул. „Васил Левски“             № 12. 
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –              гр. Тутракан недвижимия имот, намиращ се в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 8.

V. Област Търговище:  

1. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –              гр. Търговище недвижимия имот, намиращ се в гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа“ № 1. 
2. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Попово недвижимия имот, намиращ се в гр. Попово, ул. „Александър  Стамболийски“ № 1. 
3. На административния ръководител - председател на Районен съд –                          гр. Омуртаг недвижимия имот, намиращ се в гр. Омуртаг, ул. „Александър Стамболийски“ № 2А.

VІ. Област Шумен:

1. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Шумен недвижимия имот, намиращ се в гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 64.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –                  гр. Шумен недвижимите имоти, намиращи се в гр. Шумен:
- ул. „Съединение“ № 1;
- бул. „Славянски“ № 15, вх. 1, ет. 1, имот ид. № 83510.674.455.1.1.
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –                           гр. Шумен недвижимия имот, намиращ се в гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 15, вх. 1, ет. 1, имот ид. № 83510.674.455.1.2.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –               гр. Шумен недвижимите имоти, намиращи се в гр. Шумен:
- ул. „Съединение“ № 107, ет. 2;
- ул. „Карел Шкорпил“ № 1.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –                 гр. Нови пазар недвижимия имот, намиращ се в гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 31.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд –                 гр. Велики Преслав недвижимия имот, намиращ се в гр. Велики Преслав,                      ул. „Борис Спиров“ № 80.

	9.2. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.03.2017 г.



10. ОТНОСНО: Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебната власт в Апелативен район – Пловдив.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

10.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение, във връзка решение по протокол № 6, т. 21 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 16.02.2017 г. за допълване на 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 – Пловдив, по следния начин: 

І. Област Пловдив:

1. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –               гр. Пловдив недвижимия имот, намиращ се в гр. Пловдив, с входове от                       ул. „Йоаким Груев“, бул. „6-ти септември“ № 167 и ул. „Гимназиална“.
2. На административния ръководител на Апелативна прокуратура –                  гр. Пловдив недвижимия имот, намиращ се в гр. Пловдив, пл. „Съединение“            № 3.
3. На административния ръководител – председател на Административен съд - гр. Пловдив недвижимия имот, намиращ се в гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Иван Вазов“ № 20. 
4. На административния ръководител – председател на Военен съд -                   гр. Пловдив недвижимия имот, намиращ се в гр. Пловдив, ул. „Г. М. Димитров“ № 28, ет. 1, ид. № 56784.522.225.1.1. 
5. На административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура - гр. Пловдив недвижимия имот, намиращ се в гр. Пловдив, ул. „Г. М. Димитров“ № 28, ет. 2, ид. № 56784.522.225.1.2. 
6. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Асеновград недвижимите имоти, намиращи се в гр. Асеновград:
- ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 6;
- пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8, с ид. № 00702.518.42.4.14, ид. № 00702.518.42.4.15, ид. № 00702.518.42.4.16 и ид. № 00702.518.42.4.18.
7. На административния ръководител на Районна прокуратура -                       гр. Асеновград част от недвижимия имот, намиращ се в гр. Асеновград,                     пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8.
8. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Карлово недвижимия имот, намиращ се в гр. Карлово, ул. „Д. Събев“ № 4.
9. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Първомай недвижимия имот, намиращ се в гр. Първомай, ул. „Христо Ботев“ № 13.

ІІ. Област Кърджали: 

1. На административния ръководител - председател на Административен  съд – гр. Кърджали недвижимия имот, намиращ се в гр. Кърджали, ул. „Булаир“  № 12.
2. На административния ръководител – председател на Окръжен съд -                            гр. Кърджали недвижимия имот, намиращ се в гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ № 48.  
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –                гр. Кърджали недвижимия имот, намиращ се в гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1. 
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –          гр. Ардино недвижимия имот, намиращ се в гр. Ардино,                                          ул. „Републиканска“ № 2.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –          гр. Крумовград недвижимите имоти, намиращи се в гр. Крумовград
- пл. „България“ № 17,
- ул. „Ал. Стамболийски“ № 1.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд –          гр. Момчилград недвижимия имот, намиращ се в гр. Момчилград, ул. „Петър Мирчев“ № 2.

ІІІ. Област Пазарджик:

1. На административния ръководител – председател на Административен съд – гр. Пазарджик недвижимия имот, намиращ се в гр. Пазарджик,                         ул. „Константин Величков“ № 20.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –          гр. Пазарджик недвижимия имот, намиращ се в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3.
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –                           гр. Пазарджик недвижимия имот, намиращ се в гр. Пазарджик,                                       пл. „Съединение“ № 3.
4. На административния ръководител – председател на Районен съд -               гр. Пещера недвижимия имот, намиращ се в гр. Пещера, ул. „Васил Левски“              № 2.
5. На административния ръководител – председател на Районен съд -               гр. Панагюрище недвижимия имот, намиращ се в гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2.
6. На административния ръководител – председател на Районен съд -               гр. Велинград недвижимия имот, намиращ се в гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3.

ІV. Област Смолян:

1. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –               гр. Смолян недвижимия имот, намиращ се в гр. Смолян, бул. „България“ № 16. 
2. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –            гр. Смолян, недвижимия имот, намиращ се в гр. Смолян, бул. „България“ №14, сграда 1, ет. 4, ид. № 67653.918.40.1.31, ид. № 67653.918.40.1.32, ид. № 67653.918.40.1.37 и ид. № 67653.918.40.1.36.
3. На административния ръководител – председател на Районен съд -               гр. Мадан недвижимия имот, намиращ се в гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 8. 
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –              гр. Златоград недвижимия имот, намиращ се в гр. Златоград,                                 бул. „България“ № 120. 
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –              гр. Девин недвижимия имот, намиращ се в гр. Девин, ул. „Ал. Костов“ № 8.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд –              гр. Чепеларе недвижимия имот, намиращ се в гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“  № 48.

V. Област Стара Загора:  

1. На административния ръководител - председател на Административен  съд – гр. Стара Загора недвижимия имот, намиращ се в гр. Стара Загора,                 бул. „Руски“ № 44, ет. 5. 
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –                гр. Стара Загора недвижимия имот, намиращ се в гр. Стара Загора,                               бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 33. 
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура –                          гр. Стара Загора недвижимия имот, намиращ се в гр. Стара Загора,                                  ул. „Св. Княз Борис І“ № 77.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Казанлък недвижимия имот, намиращ се в гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 16.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –                гр. Раднево недвижимия имот, намиращ се в гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ № 1. 
6. На административния ръководител на Районна прокуратура –                гр. Чирпан недвижимия имот, намиращ се в гр. Чирпан, ул. „Георги Димитров“ № 59.

VІ. Област Хасково:

1. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Хасково недвижимия имот, намиращ се в гр. Хасково, ул. „Преслав“ № 26.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд –                  гр. Хасково недвижимия имот, намиращ се в гр. Хасково, бул. „България“               № 144.
3. На административния ръководител – председател на Районен съд –               гр. Ивайловград недвижимия имот, намиращ се в гр. Ивайловград,                              ул. „България“ № 42 (бивша ул. „Георги Димитров“ № 42). 
4. На административния ръководител - председател на Районен съд –               гр. Свиленград недвижимия имот, намиращ се в гр. Свиленград, ул. „Георги Бенковски“ № 12.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд –                 гр. Димитровград недвижимия имот, намиращ се в гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски“ № 13.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд –                 гр. Харманли недвижимия имот, намиращ се в гр. Харманли,                               пл. „Възраждане“ № 11.

	10.2. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09.03.2017 г.



11. ОТНОСНО: Устен доклад от инж. Добромира Димитрова – главен експерт в дирекция «Управление на собствеността на съдебната власт» във връзка с променени клаузи от страна на собствениците на имота в предложения от дирекцията проект на договор за наем на сградата, находяща се в гр. Карлово, ул. «Генерал Карцов» № 44, за нуждите на Районен съд гр. Карлово, възложено с решение на КУС по протокол № 13/01.03.2017 г., т. 2.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


11.1. ПРИЕМА устния доклад на инж. Добромира Димитрова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, за сведение.
11.2. УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Светла Петкова – член на Висшия съдебен и заместник-председател на Комисия „Управление на собствеността” да проведе разговор с г-жа Надежда Николова и г-н Венелин Николов, собственици на сградата, находяща се в гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 44, по отношение на чл.2.1 и чл.2.3, раздел втори, касаещ цената на наема и изискването за заплащане на депозит по предложения проект на договор за наем.
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			      	        НА КОМИСИЯТА: /П/

								МИХАИЛ КОЖАРЕВ







