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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   № 35

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 21.06.2017 г.

Днес, 21.06.2017 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
                                                                                       
	ОТСЪСТВА: 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” и Владимир Димитров - старши експерт - юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.



1. ОТНОСНО: Писмо от г-н Борислав Сарафов – заместник на Главния прокурор при ВКП, във връзка с решение по протокол № 14/27.04.2017 г., т. 33 на Пленума на Висшия съдебен съвет.
Приложение: Доклад от инж. Добромира Димитрова – главен експерт и и.д. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1.1. ОДОБРЯВА проект на писмо до главния прокурор на Република България.



2. ОТНОСНО: Писма от заместник-областният управител на област София за искания от МП за съставяне на актове за публична държавна собственост в сгради на съдебната власт в град София.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


2.1. ОДОБРЯВА текст на писмо до заместник-областния управител на област София.
2.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да подготви писма с идентичен текст до всички областни управители в страната с оглед внасяне на яснота по този проблем и избягване на подобни действия в бъдеще.



3. ОТНОСНО: Упражняване на правомощия, свързани с възлагане на обществена поръчка за проектиране и изграждане на сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и районна прокуратура гр. Пазарджик във връзка с писмо от председателя на Административен съд гр. Пазарджик.
Приложение: Доклад от инж. Добромира Димитрова – главен експерт и и.д. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1. ОДОБРЯВА проект на писмо до административния ръководител-председател на Административен съд гр. Пазарджик.

2. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да вземе следното решение:

В качеството си на Възложител по смисъла ЗУТ:

2.1. УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител-председател на Върховния касационен съд да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. София, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за следните обекти:
- „Строителни и монтажни работи в Съдебна палата гр. София, бул. „Витоша“ № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. “Лавеле”), стаи с № № 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. “Алабин”) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“ и
- Изработване на „Инвестиционен проект за външни асансьори на Съдебна палата гр. София, бул. „Витоша“ № 2“.

2.2. УПЪЛНОМОЩАВА Главния прокурор на Република България да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. София, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за следните строежи:
- „Проектиране и изпълнение на СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21, гр. София“;
- „Изработване на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на строително-монтажни работи /СМР/ на подземен паркинг, находящ се в гр. София, ул. „Г.М.Димитров“ № 42, Национална следствена служба“;
- Основен ремонт на покрив и канализация, козирка на главен вход на сграда на Военно-окръжна прокуратура София, намираща се на ул. „Позитано“ № 24а, гр. София.
 
2.3. УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител-председател на Административен съд гр. Пазарджик да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. Пазарджик, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за строеж „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд Пазарджик, Окръжна прокуратура Пазарджик и Районна прокуратура Пазарджик“. 

2.4. УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител-председател на Административен съд гр. Силистра да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. Силистра, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за строеж „Пристройка на 4-5 етажа към Съдебната палата за обособяване на АС-Силистра и ОЗИН-Силистра“;

2.5. УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител-председател на Окръжен съд - Търговище да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. Търговище, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за строеж „Основен ремонт на отоплителна инсталация на Съдебна палата гр. Търговище“.
 
2.6. УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител-председател на Окръжен съд - Кюстендил да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи като подава заявления, получава документи и съгласува документация за строеж „Строителни и монтажни работи по основен ремонт на покрив на сграда за нуждите на Окръжен съд гр. Кюстендил“.

2.7. УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител-председател на Районен съд - Асеновград да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. Асеновград, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за строеж „Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт“.

2.8. УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител-председател на Районен съд - Пещера да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. Пещера, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за обект „Допълване и актуализация на изготвен инвестиционен проект за обект „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на Районен съд Пещера““.

2.9. УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител-председател на Районен съд - Самоков да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи като подава заявления, получава документи и съгласува документация за строеж „Основен ремонт на покрив на Съдебна палата гр. Самоков“.

2.10. УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител-председател на Районен съд - Сливница да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. Сливница, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за строеж „Строителни и монтажни работи по изграждане на Съдебна палата гр. Сливница“.

2.11. УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител-председател на Районен съд - Шумен да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. Шумен, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за обект „Изготвяне на проектна документация за ПУП, ул. „Карел Шкорпил“ № 1, гр. Шумен“.

2.12. ВНАСЯ предложението в редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.



4. ОТНОСНО: Действия за осигуряване на подходящ сграден фонд за органите на съдебната власт и ДКСИ.
Приложение: Проекти на писма, изготвени от инж. Добромира Димитрова – главен експерт и и.д. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

4.1. ОДОБРЯВА проект на писмо за насрочване на среща до председателя на Държавната комисия за сигурността на информацията
4.2. ОДОБРЯВА проект на писмо до председателя на Върховния касационен съд.



5. ОТНОСНО: Възлагане на услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Аварийни ремонтни работи по част 
”ОВК” в сграда за нуждите на СРС и СРП, 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:

5.1. Извършването на разход за упражняване на строителен надзор на обект: „Аварийни ремонтни работи по част „ОВК“ в сграда за нуждите на СРС и СРП, находяща се в гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“  е целесъобразен и  необходим, същият е предвиден по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи, съгласно Решение по т.32 от Протокол №14/27.04.2017 г. от заседание на Пленума на ВСС.  Прогнозната сметна стойност 3 600 лв. с ДДС. 
5.2. Извършването на разход за упражняване на инвеститорски контрол на обект: „Аварийни ремонтни работи по част „ОВК“ в сграда за нуждите на СРС и СРП, находяща се в гр.София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23“  е целесъобразен и  необходим, същият е предвиден по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи, съгласно Решение по т.32 от Протокол №14/27.04.2017 г. от заседание на Пленума на ВСС.  Прогнозната сметна стойност 2 400 лв. с ДДС. 
5.3. ИЗПРАЩА проекти на договори с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Аварийни ремонтни работи по част „ОВК“ в сграда за нуждите на СРС и СРП, находяща се в гр.София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23“ и Упражняване на инвеститорски контрол на обект: „Аварийни ремонтни работи по част „ОВК“ в сграда за нуждите на СРС и СРП, находяща се в гр.София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23“ на дирекция „Бюджет и финанси“ и Дирекция „Правна“, за съгласуване.

     5.4. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да вземе следното решение:

				Пленумът на Висшия съдебен съвет 
						Р Е Ш И

ОДОБРЯВА възлагането на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет Упражняване на строителен надзор на обект: „Аварийни ремонтни работи по част „ОВК“ в сграда за нуждите на СРС и СРП, находяща се в гр.София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23“, на стойност 3600 лв. с ДДС.
УПЪЛНОМОЩАВА Представляващия Висш съдебен съвет да сключи договор с „КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ“ ООД, за упражняване на строителен надзор с горе цитирания предмет.
ОДОБРЯВА възлагането на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет Упражняване на инвеститорски контрол на обект: „Аварийни ремонтни работи по част „ОВК“ в сграда за нуждите на СРС и СРП, находяща се в гр.София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23“, на стойност 2400 лв. с ДДС.
УПЪЛНОМОЩАВА Представляващия Висш съдебен съвет да сключи договор с „ЕВРОБИЛД“ ЕООД, за упражняване на инвеститорски контрол с горе цитирания предмет.
ВНАСЯ предложението в редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.


6. ОТНОСНО: Изпълнение на чл. 2, ал. 2, т. 1 от договор рег. № ВСС-7287/31.05.2017 г. с предмет: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата гр. Карлово, ул. „Димитър Събев” № 4.
Приложение: Доклад от инж. Дениза Павлова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

6.1. ПРИЕМА представеното конструктивно обследване с експертиза – оценка за установяване на техническите характеристики на строежа, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ за обект: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев” № 4 и РАЗРЕШАВА изработването на технически инвестиционен проект.



7. ОТНОСНО: Съгласуване на документация по ЗОП за Районен съд гр. Сливница.
Приложение: Становище от инж. Добромира Димитрова – главен експерт и и.д. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” и от инж. Дениза Павлова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

		7.1. СЪГЛАСУВА документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за обект „Строително-монтажни работи по изграждане на съдебна палата гр. Сливница“ с направените уточнения и препоръки в становището на инж. Дениза Павлова и инж. Добромира Димитрова. 



8. ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районен съд гр. Плевен на имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Димитър Константинов” № 23б, актуван с АОС № 37300/15.12.2011 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

8.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да упълномощи представляващият ВСС да подпише договор за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – общинска собственост с кмета на община Плевен.
8.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да комплектова преписката с решението на Общински съвет – Плевен, както и предложението и заповедта на кмета на Община Плевен.
8.3. ВНАСЯ предложението в редовна точка в следващо редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.


9. ОТНОСНО: Извършване на непредвидени допълнителни СРР, незаложени в договор между Министерство на правосъдието и „Меаца” ЕООД с предмет: „Подмяна на дограма на сградата на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кърджали”, при невъзможност да се извършат в рамките на предвидените в договора 10% непредвидени разходи.
Приложение: Решение на КУС по протокол № 33/07.06.2017 г., т. 3 и решение на Комисия „Бюджет и финанси по протокол № 22/14.06.2017 г-, т. 31.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


9.1. ПРИЕМА за сведение решението на Комисия „Бюджет и финанси”, взето по протокол № 22/14.06.2017 г., т. 31.

9.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжна прокуратура гр. Кърджали.

Мотиви: Подписването на анекс към договора, сключен от Министерство на правосъдието с фирмата-изпълнител може да се осъществи при определени условия, на които поръчката не отговаря, а подписването на нов договор с друга фирма може да се тълкува като разделяне на поръчката. Нов договор за извършване на сходна дейност може да се подпише след изтичане на предвидените в Закона за обществените поръчки срокове.

9.3. ВНАСЯ предложението в редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет от името на Комисия „Управление на собствеността” и Комисия „Бюджет и финанси”.



10. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево за отпускане на средства за подмяна на осветителни тела и материали за ремонтни дейности, на стойност 2 000 лв. с ДДС.
Приложение: Решение на КУС по протокол № 33/07.06.2017 г., т. 4 и решение на Комисия „Бюджет и финанси по протокол № 22/14.06.2017 г-, т. 30.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

10.1. ПРИЕМА за сведение решението на Комисия „Бюджет и финанси”, взето по протокол № 22/14.06.2017 г., т. 30.

10.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане на средства за текущ ремонт в сградата на Съдебна палата гр. Генерал Тошево.

Мотиви: Със средствата за ремонти на съдебната власт всяка година се поддържат около 400 обекта. През 2016 г. и 2017 г. на съда са отпуснати общо 31 752,47 лв. за различни ремонтни дейности. Исканият разход не е неотложен и не е непредвиден.

10.3. ВНАСЯ предложението в редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет от името на Комисия „Управление на собствеността” и Комисия „Бюджет и финанси”.



11. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново за отпускане на средства за текущ ремонт на стълби и площадки на служебния вход на сградата, на стойност 3 410 лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

11.1. Извършването на разход за текущ ремонт на стълби и площадки на служебен вход на сградата на Окръжен съд гр. Велико Търново е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на 3 410 лв. с ДДС съгласно най-ниската оферта.
11.2. ИЗПРАЩА решението по т. 11 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за съгласуване на корекцията на бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново.



12. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново за отпускане на средства за текущ авариен ремонт на ламаринен покрив, на стойност 14 179,44 лв. с ДДС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

12.1. Извършването на разход за текущ авариен ремонт на ламаринен покрив на сградата на Окръжен съд гр. Велико Търново е неотложно необходимо. Стойността на разхода е определена на 14 180 лв. с ДДС съгласно най-ниската оферта.
12.2. ИЗПРАЩА решението по т. 12 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за корекцията на бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново.


13. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Добрич за отпускане на средства за частичен авариен текущ ремонт на покривна хидроизолация, на стойност 9 222,48 лв. с ДДС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

13.1. Извършването на разход за частичен авариен текущ ремонт на покривна хидроизолация на сградата на Окръжен съд гр. Добрич е неотложно необходимо. Стойността на разхода е определена на 9 223 лв. с ДДС съгласно най-ниската оферта.
13.2. ИЗПРАЩА решението по т. 13 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за корекцията на бюджета на Окръжен съд гр. Велико Добрич.



14. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Добрич за отпускане на средства за изработка и монтаж на отваряеми части на два прозореца, два комарника и монтаж на решетки, на стойност 1 261,92 лв. с ДДС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


14.1. Извършването на разход за текущ ремонт за осигуряване на отваряеми части и монтаж на комарници на два от прозорците в деловодството на Административен съд гр. Добрич, както и обезопасяването им, е целесъобразен и необходим. Стойността на разхода е определена на 1 261,92  с включено ДДС.
14.2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич обезопасяването на целите прозорци да се извърши по един от двата способа: чрез монтаж на решетки или чрез поставяне на противоударно фолио по вътрешната страна на външното стъкло на прозореца, който е препоръчителен.
14.2. ИЗПРАЩА решението по т. 14 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за корекцията на бюджета на Административен съд гр. Добрич.



15. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Велико Търново за отпускане на средства за ремонт на санитарни възли на стойност 26 416,97 лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


НЕ ОДОБРЯВА извършването на разход от Районен съд гр. Велико Търново за ремонт на санитарни възли на стойност 26 416,97 лв. с ДДС. 

Мотиви: Ремонтът е основен. Средствата следва да бъдат предвидени в Инвестиционната програма на ВСС.

ИЗПРАЩА решението по т. 15 от настоящия протокол на Комисия ”Бюджет и финанси”, по компетентност.




16. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Перник за отпускане на средства за доставка и монтаж на два климатика, на стойност 2 072 лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


16.1. Извършването на разход за доставка и монтаж на два климатика в Районен съд гр. Перник е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на 2 072 лв. с ДДС съгласно най-ниската оферта.
16.2. ИЗПРАЩА решението по т. 16 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за корекцията на бюджета на Районен съд гр. Перник.



17. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Русе за  отпускане на средства за текущ ремонт – подмяна на прозоречна дограма, на стойност 28 230 лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


17.1. Извършването на разход за текущ ремонт – подмяна на прозоречна дограма в част от помещенията, заемани от Районен съд гр. Русе е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на 28 230 лв. с ДДС.
17.2. ИЗПРАЩА решението по т. 17 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за съгласуване на корекцията на бюджета на Районен съд гр. Русе.



18. ОТНОСНО: Определяне на оценки на експертните и техническите сътрудници на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС, на основание чл. 19 от Вътрешните правила за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на съдебните служители в Администрацията на Висшия съдебен съвет. 


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


18.1.ВЪЗЛАГА на техническия сътрудник на Комисия „Управление на собствеността” да изготви таблица с експертните и техническите сътрудници на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС, която да бъде предоставена на председателя и членовете на Комисията, с оглед определяне на оценките им, съгласно чл. 19 от Вътрешните правила за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на съдебните служители в Администрацията на Висшия съдебен съвет.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ, включени за разглеждане
в днешното заседание от председателя на Комисията:


19. ОТНОСНО: Писмо от областният управител на област Пазарджик за предоставяне безвъзмездно право на управление на недвижими имоти – частна държавна собственост за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

19.1. ОДОБРЯВА проект на договор за предоставяне безвъзмездно право на управление на недвижим имот – частна държавна собственост между Областна администрация – Пазарджик и Висшия съдебен съвет, за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик.
19.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише предложения договор.
19.3. ВНАСЯ предложението в редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.



20. ОТНОСНО: Дарение от Община Сливница на недвижим имот – частна общинска собственост с площ 300 кв.м. от УПИ-ХХVІ – „Съдебна палата”, кв. 8 по плана на гр. Сливница.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


20.1. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ И ПРИЕМА С БЛАГОДАРНОСТ дарението от Община гр. Сливница на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот без планоснимачен номер, с площ 300 кв.м. – реална част от УПИ – ХХVІ – „Съдебна палата”, кв. 8 по плана на гр. Сливница, придадени по регулация от УПИ ІV – „Обществено и делово обслужване” в кв. 8 по плана на гр. Сливница.
20.2. ОДОБРЯВА проект на писмо до кмета на Община Сливница.
20.3. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с Община гр. Сливница за дарение на недвижимия имот, описан в т. 20.1.
20.4. ВНАСЯ предложението в редовна точка в следващо редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.



21. ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на заявление – приложение № 1 и декларация – приложение № 2, съгласно чл. 14, ал. 3 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди и за дейността на жилищната комисия към Пленума на ВСС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


21.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да утвърди образците на заявление – приложение № 1 и декларация – приложение № 2, на основание чл. 14, ал. 3 от Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди и за дейността на жилищната комисия към пленума на Висш съдебен съвет, приети с решение по протокол № 16/25.05.2017 г., т. 38 на Пленума на ВСС, 
21.2. ВНАСЯ предложението в редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.



22. ОТНОСНО: Устно предложение от г-н Владимир Димитров – старши експерт – юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” във връзка с автомобилния парк на органите на съдебна власт.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

22.1. ВЪЗЛАГА на г-н Владимир Димитров – старши експерт – юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да подготви становище и направи конкретно предложение за застраховане на автомобилния парк на органите на съдебна власт със застраховка „Автокаско”, както и снабдяване с гориво на същите чрез Българска стокова борса.




                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ 
			      	       НА КОМИСИЯТА: /П/

								МИХАИЛ КОЖАРЕВ








