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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   № 34

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 14.06.2017 г.

Днес, 14.06.2017 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:  Светла Петкова 
                                                                                       Розалин Трендафилов
                                                                                       Милка Итова
                                                                                       Юлиана Колева
                                                                                       Димитър Узунов


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



1. ОТНОСНО: Писмо от г-н Евгени Крусев – заместник-кмет на Столична община, във връзка с необходимостта от съфинансиране на ремонтни дейности по възстановяване на тротоарна настилка около сграда, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23.
Приложение: Доклад от инж. Дениза Павлова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.



КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:



ПРИЕМА за целесъобразно извършването на разход в размер на 60 000 лв. за възстановяване на част от извършени разходи от Столична община за текущ ремонт по възстановяване на тротоарни настилки и рекордиране на гранитни бордюри по ул. „Цар Петър”, ул. „Княз Борис”, ул. „Шандор Петьофи” и бул. „Ген. М. Д. Скобелев”.

ИЗПРАЩА решението по т. 1 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за одобряване на разхода.

2. ОТНОСНО: Проект на писмо до ГД „Охрана” във връзка с провеждане на обучение по системите за сигурност на обект, находящ се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23.
Приложение: Проект на писмо, изготвен от инж. Дениза Павлова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


2.1. ОДОБРЯВА проект на писмо до г-жа Цецка Цачева – министър на правосъдието, във връзка с организиране обучението на служителите от ГД „Охрана” със системите за сигурност на обекта.



3. ОТНОСНО: Писмо от г-н Стоян Стоянов – главен секретар на Министерство на правосъдието.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.



КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


3.1. ПРИЕМА за сведение доклада на Лидия Кирилова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.
3.2. ИЗПРАЩА за становище на дирекция „Бюджет и финанси” писмото на г-н Стоян Стоянов – главен секретар на Министерство на правосъдието.
3.3. ВЪЗЛАГА на Владимир Димитров – старши експерт – юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да изготви проект на писмо до г-жа Цецка Цачева – министър на правосъдието.



4. ОТНОСНО: Възлагане на услуга на външен изпълнител с предмет: „Строителни и монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт на четири броя ведомствени жилища, а именно: апартамент на ул. „Велики прелом“ № 12, ж.к. „Павлово-Бъкстон“; апартамент № 95 в ж.к. „Люлин“, бл.722, вх.Д, ет.IV; апартамент № 66 в зона Б-18, бл.1-2, вх.А, ет. XIV и апартамент № 19 в р-н „Люлин“, бл.634, вх.Б, ет.I-ви”.



КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


4.1. Да се възложи обществена поръчка с предмет „Строителни и монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт на четири броя ведомствени жилища, а именно: апартамент на ул. „Велики прелом“ № 12, ж.к. „Павлово-Бъкстон“; апартамент № 95 в ж.к. „Люлин“, бл.722, вх.Д, ет.IV; апартамент № 66 в зона Б-18, бл.1-2, вх.А, ет. XIV и апартамент № 19 в р-н „Люлин“, бл.634, вх.Б, ет.I-ви”.
4.2. ОДОБРЯВА писмо-покана до фирма „Агенция за недвижими имоти и строителство - АНИС“ ЕООД, гр. София, ул. „Самоковско шосе“, бл.3, вх.Б,ет.3, ап.9 за предоставяне на оферта за изпълнение.

В доклад към т.11 на Протокол № 20/19.10.2016 год. на комисия „Управление на собствеността“ е допусната техническа грешка, свързана с общата сума за ремонт на апартаментите /без оборудването с климатиците на апартамента в район „Витоша“/. Посочена е прогнозна стойност 30 252 лв. с ДДС, вместо 34 879,09 лв. с вкл. ДДС“.
Предвид гореописаното предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение: 

РЕШЕНИЕ:

1. Поради допусната техническа грешка ИЗМЕНЯ израза „30 252 лв. с ДДС за цялостен ремонт на 4 броя ведомствени жилища“ в решение по т.47 на Протокол № 40/03.11.2016 год., т.47, който да се чете: „34 880 лв. с ДДС за цялостен ремонт на 4 броя ведомствени жилища“.
2. ВНАСЯ предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, след получаване и обобщаване на офертата за изпълнение, при необходимост от корекция в гласуваната стойност.



5. ОТНОСНО: Възлагане на услуга на външен изпълнител с предмет: „Подготовка и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки за осигуряване на достъпна среда и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на съдебната власт, съгласно утвърдените обекти в инвестиционната програма на ВСС за 2017 г.”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

ИЗПРАЩА преписката на дирекция „Бюджет и финанси”, за съгласуване.

След съгласуване с дирекция „Бюджет и финанси” ВНАСЯ предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет като,

ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:

ПРИЕМА да бъде организирана, проведена и възложена по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП обществена поръчка с предмет: „Подготовка и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки за осигуряване на достъпна среда и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на съдебната власт, съгласно утвърдените обекти в инвестиционната програма на ВСС”.
УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет, да организира и проведе обществена поръчка с предмет „Подготовка и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки за осигуряване на достъпна среда и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на съдебната власт, съгласно утвърдените обекти в инвестиционната програма на ВСС”, както и да сключи договор с определения изпълнител или да прекрати процедурата.



6. ОТНОСНО: Информация за ползваната от органите на съдебна власт и ВСС част от административна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Съборна” № 7.
Приложение: Доклад от Надежда Олеговна Петрова – старши експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.



КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:



6.1. ПРИЕМА за запознаване доклада на Надежда Олеговна Петрова – старши експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, съдържащ информация за недвижим имот – шестетажна административна сграда, намираща се в гр. София, ул. „Съборна” № 7.
	6.2. Информацията да бъде предоставена на членовете на Комисията на хартиен носител.
	6.3. Информацията да бъде включена в дневен ред за следващо заседание на Комисията, с оглед приемане на решение.




7. ОТНОСНО: Одобряване на проект на нотариална покана до арх. Димитър Петров – управител на „Диастил” ЕООД и автор на инвестиционен проект за обект: „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на Районен съд гр. Пещера”.



КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


7.1. ОДОБРЯВА проект на писмо до арх. Димитър Петров – управител на „Диастил” ЕООД, автор на инвестиционен проект с предмет: „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на Районен съд гр. Пещера”. Писмото да бъде изпратено до адресата с обратна разписка.
7.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да предприеме необходимите действия за уреждане на проблема със сградата на Районен съд гр. Пещера. Да бъдат подготвени писма до областния управител на област Пазарджик и до кмета на Община Пещера, в които да бъде поставен въпроса за осигуряване на подходяща за целта държавна или общинска сграда, намираща се на територията на гр. Пещера.



8. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на Решение по т. 22 от протокол № 6/16.02.2017 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет за възлагане стопанисването на недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Велико Търново.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – 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:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решението си по т. 22 от протокол № 6/16.02.2017 г. в раздел „І. Област Велико Търново, т. 2”, с което се 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: „На административния ръководител – председател на Административен съд гр. Велико Търново, стопанисването на недвижими имоти, намиращи се в гр. Велико Търново:
	пл. „Център” № 2, бл. 4, ет. ІV /ІІ надземен/;

пл. „Център” № 2, бл. 1, ет. 5, самостоятелен обект с идентификатор 10447.513.298.5.9, състоящ се от помещения 3 и 4 /по архитектурен проект:;
ул. „Иван Вазов” № 1.
ВНАСЯ предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.06.2017 г.



9. ОТНОСНО: Становище на областния управител на област Кюстендил за курортно-туристическите сгради /бунгала/ в к.к. „Паничище”, местност Сапарева баня.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

9.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да изиска от община Кюстендил и от Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил удостоверение за идентичност, от което да е видно, че именно ПИ № 65365.210.159 /№ по предходен план 000728/ с площ 4068 кв.м. попада в описания планински масив с обща площ 107923,70 ха в народен парк „РИЛА” – изключителна държавна собственост, предмет на АДС № 2/16.01.1997 г.
9.2. Съвместно с представители на ВКС и на областна администрация Кюстендил да извършат оглед на място на бунгалата с идентификатори № 65365.210.159.6-9 в к.к. „Паничище”, местност Сапарева баня, за установяване на фактическото им състояние, за което да бъде изготвен доклад.


10. ОТНОСНО: Отдадени под наем площи в сградите, ползвани от Софийски районен съд.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова – младши експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


10.1. УВЕДОМЯВА административния ръководител – председател на Софийски районен съд, като страна по рамковия договор за банково обслужване с ЦКБ АД и стопанисващ сградите на бул. „Драган Цанков” № 6 и бул. „Цар Борис ІІІ” № 54, гр. София, с оглед дадените му правомощия с решения на Пленума на ВСС по т. 27 от Протокол № 24/09.06.2016 г. и по т. 64 от Протокол № 27/07.07.2016 г., да предприеме необходимите действия за освобождаване на ползваните помещения от банката, тъй като същите не са предоставени по реда на ЗДС и ППЗДС и представи копие от приемо-предавателния протокол между страните.
10.2. ОДОБРЯВА проект на писмо до административния ръководител – председател на Софийски районен съд.



11. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Монтана за отпускане на средства за авариен ремонт на покрив, на стойност 6 558,45 лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


11.1. Извършването на разход за текущ авариен ремонт на покрив на сградата на Окръжен съд гр. Монтана е неотложно необходимо. Стойността на разхода е определена на 6 560,00 лв. с ДДС, съгласно най-ниската оферта.
11.2. ИЗПРАЩА решението по т. 11 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за корекция на бюджета на Окръжен съд гр. Монтана.




12. ОТНОСНО: Възстановяване на заплатена от Висшия съдебен съвет сума за консумирана електрическа енергия на обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройството на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на Районен съд гр. Петрич, СИС, АВ и ОЗ „Охрана”, находяща се в гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров” № 3” в размер на 7 084,88 лв. с ДДС.
Приложение: Доклад от инж. Димитър Шиклев – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:



12.1. ОДОБРЯВА текст на писмо до Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Фонд затворно дело”.
12.2. ИЗПРАЩА решението по т. 12 от настоящия протокол ведно с копие на писмото на Комисия „Бюджет и финанси”, за сведение.



13. ОТНОСНО: Изменение на решение по т. 41 от протокол № 16/25.05.2017 г. от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:
1. Поради допусната явна фактическа грешка в наименованието на първата обособена позиция към обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт, по шест обособени позиции“
ИЗМЕНЯ свое решение по т. 41, тире първо от протокол № 16/25.05.2017г., като отпада текста „… за управление на Министерство на правосъдието …“ и позицията следва да се чете:
- I-ви етап „Строителни работи по част „Отопление, вентилация и климатизация“ на обект “Реконструкция и основно обновяване на сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УПИ II, кв.39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“.
2. Останалата част на решението остава без промяна.
3. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.06.2017 г.



14. ОТНОСНО: Прекратяване на договор за наем на ведомствено жилище, с адрес: гр. София, кв. „Дървеница”, бул. „Андрей Ляпчев” № 9, ет. 2, ап. 1.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


14.1. ПРИЕМА предложението в доклада за предаване на апартамент № 1, гр. София, район „Студентски“, кв. „Дървеница“, бул. „Андрей Ляпчев“               № 9, ет. 2 от Трифон Трифонов – бивш следовател в специализиран отдел ОЗ на НСлС на ВСС в десетдневен срок от решението на КУС и след изплащане на предвидените в чл. 12 и чл. 13 от договора за наем консумативни разходи за ток, парно, вода, такса смет и др. В приемо-предавателния протокол да бъде отразена датата на освобождаване на имота от наемателя, за отписване на част или всички задължения към него. Оригиналния екземпляр и ключовете на жилището да се приложат към досието на имота, съхраняващо се в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”. Копие от протокола да бъде изпратен на дирекция „Бюджет и финанси”, за действия по компетентност.
14.2. ОПРЕДЕЛЯ Димитър Шиклев - главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” и Анжела Цветанова - младши експерт дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да приемат апартамент № 1, гр. София, район „Студентски“, кв. „Дървеница“, бул. „Андрей Ляпчев“ № 9, ет. 2 от наемателя. За приемателно–предавателните действия да състави и подпише протокол, отразяващ действителното състояние на имота. Оригиналният екземпляр от протокола и ключовете на жилището да се приложат към досието на имота, съхраняващо се в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”. Копие от протокола да се изпрати на дирекция „Бюджет и финанси”, за сведение.
14.3. ИЗПРАЩА решението и доклада в дирекция „Бюджет и финанси”, за сведение.



15. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 21/07.06.2017 г. и Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 19/05.05.06.2017 г. относно доставките на горива за отопление.



КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


15.1. ОДОБРЯВА проект за допълнително споразумение по борсов договор № 112/30.03.2017 г. и Приложение № 1 към него.
15.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да упълномощи г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише допълнително споразумение по борсов договор № 112/30.03.2017 г. и Приложение № 1 към него.
15.3. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15.06.2017 г.



16. ОТНОСНО: Решение по т. 11 на протокол № 19/23.05.2017 г. на Комисия „Бюджет и финанси”.

По повод исканото становище от Комисия „Бюджет и финанси” във връзка с писмо вх. рег. № ВСС-6698/17.05.2017г. от председателя на Върховния касационен съд 


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


16.1. Изразява следното становище:
Средствата по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2017 година са планирани и разпределени съгласно утвърденото поименно разпределение на разходите в рамките на утвърдения годишен бюджет, с решение по т. 27 на протокол № 5/09.02.2017г. на Пленума на Висшия съдебен съвет и решение по т.32 на протокол № 14 от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.04.2017г. 
Предвид гореописаното, средствата за обект „СМР на СП гр. София, включващ фасади на вътрешните дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешните дворове и проходи и втори етаж на сградата /откъм ул. „Лавеле“/ стаи №№ 26, 27, 28 и 29 на първи сутерен /откъм ул. „Алабин“/ и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“ със сметна стойност в размер на 2 600 000 лв. са планирани в утвърдената от Пленума на ВСС инвестиционна програма за 2017г.   
16.2. ИЗПРАЩА становището, изразено в т. 16.1. на Комисия „Бюджет и финанси”.




17. ОТНОСНО: Решение по т. 11 на протокол № 19/23.05.2017 г. на Комисия „Бюджет и финанси”.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова – младши експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


17.1. ПРИЕМА доклада на Анжела Цветанова – младши експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.
17.2. ОДОБРЯВА направеното предложение за провеждане на извънредно заседание на Жилищната комисия към ВСС за разглеждане и картотекиране на подадените заявления за настаняване във ведомствени жилища.
17.3. ИЗПРАЩА решението по т. 17 от настоящия протокол на председателя на Жилищната комисия, по компетентност. 



18. ОТНОСНО: Писмо от главния прокурор на Република България за предприемане на действия пред МС за обявяване на част от имот – публична държавна собственост, представляващ сгради с идентификатори 68134.512.166.1 и 68134.512.166.4, находящи се в гр. София, бул. „Подполковник Калитин” № 1 за имоти – частна държавна собственост и даване на съгласие за тяхното премахване.
Приложение: Доклад от Владимир Димитров – старши експерт - юрисконсулт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


18.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предприемане на действия за обявяване на част от имот – публична държавна собственост, представляващ сгради с идентификатори 68134.512.166.1 и 68134.512.166.4, находящи се в гр. София, бул. „Подполковник Калитин” № 1 за имоти – частна държавна собственост и даване на съгласие за тяхното премахване.
18.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да подготви всички необходими документи, свързани с процедурата по премахване на цитираните в т. 1 имоти.
18.3. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да упълномощи г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет, да подпише всички изискуеми по закон документи, свързани с процедурата по т. 1.
18.4. ВНАСЯ предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22.06.2017 г.
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