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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   № 41


от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 02.08.2017 г.


Днес, 02.08.2017 г., сряда, 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: Светла Петкова                                                                                                                                                                                           Розалин Трендафилов - отсъства                                                                                                                                                                        
                                                                                    Милка Итова
							          Юлиана Колева
							          Димитър Узунов


           От администрацията на ВСС присъстват: инж. Дениза Павлова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” и и.д. началник на отдел „Инвестиции и строителство” и Владимир Димитров - старши експерт - юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

1. ОТНОСНО: Предложение за корекция на бюджетите на органите на съдебната власт по параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА“и параграф 52-03„ Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, съобразно предложените обекти заложени в инвестиционната програма за 2017 г., съгласно Решение на Пленума на ВСС по т.85 от протокол № 24/27.07.2017 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

Съгласно решение на по т.33 от протокол №14/27.04.2017 г. на Пленума на ВСС, административните ръководители на органите на съдебната власт, следва да упражнят правомощията си по чл.5, ал.2, т.7 от ЗОП, като организират и провеждат обществени поръчки за ползваните от тях сгради, съгласно утвърденото от Пленума на ВСС поименно-разпределение на разходите  по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.
ПРЕДЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси“ да коригира бюджетите на органите на съдебната власт по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, съгласно приложения списък неразделна част от решението, съобразно предложените обекти и годишна задача заложени в инвестиционната програма за 2017 г., съгласно утвърденото с Решение на Пленума на ВСС по т.85 от протокол № 24/27.07.2017 г.актуализирано поименно разпределение. Общата сума в размер на 432 040 лв. е за сметка на намалени стойности на обекти от параграф 51-00 от инвестиционната програма.
ПРЕДЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси“ да коригира бюджетите на органите на съдебната власт по параграф 52-00 „Придобиване на ДМА”, съобразно приложения списък, с цел осигуряване на достъпна среда чрез закупуване на стълбищни роботи на ОС Сливен, ОС Шумен, РС Трявна, РС Велики Преслав, РС Кнежа,  РС Попово, РС Никопол,  РС Казанлък, РС Първомай,  РС Тутракан, РС Раднево,  РС Гоце Делчев, Районен съд Трън, РС Тетевен, РС Дряново, РС Омуртаг, РС Чепеларе, РС Момчилград, АС Варна ОС Русе.  Общата сума в размер на 296 000 лв. е за сметка на намалени стойности на обекти от параграф 51-00, съгласно утвърденото с Решение на Пленума на ВСС по т.85 от протокол № 24/27.07.2017 г.актуализирано поименно разпределение.
ПРЕДЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси“ съвместно с Комисия „Управление на собствеността да внесе така направеното предложение за одобрение в Пленума на Висшия съдебен съвет.


2. ОТНОСНО: Фактическо предаване и приемане на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „М-р Георги Векилски“ №4.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

2.1. ОПРЕДЕЛЯ следните длъжностни лица от дирекция „УССВ“ при Администрацията на Висшия съдебен съвет:

Владимир Димитров – ст. експерт-юрист в дирекция „УССВ“;
и Надя Горгорова – мл. експерт-икономист в дирекция „УССВ“,

да вземат участие при фактическото предаване и приемане на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „М-р Георги Векилски“ №4 съвместно с представители на Министерство на отбраната в срок до 21.08.2017г.
	2.2. Копие от настоящото решение да се изпрати на главния секретар на ВСС за издаване на заповед в съответствие с Решение по т. 23 от протокол № 43/24.11.2016г. на Пленума на ВСС.


3. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с наш Вх.№ ВСС-9715 от 12.07.2017 год. с искане на становище във връзка с подмяна на отоплителен котел,  захранващ двете сгради, заемани от ОП и РП Силистра, ул. „Илия Блъсков“ №№7 и 13, на  стойност 11 150 лв. с ДДС, за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2017 год.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

3.1 НЕ ВЪЗРАЗЯВА Прокуратурата на Република България да извърши разход за подмяна на отоплителен котел, захранващ сградите на Окръжна и Районна прокуратури в гр. Силистра, ул.“Илия Блъсков“ №7 и №13, съобразен с изготвен през 2008 год. проект за ремонт на отоплителните инсталации на двете сгради, за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2017 год.
         	3.2. Решението да се изпрати на Прокуратурата на Република България за  действия по компетентност.

4. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд Добрич с наш Вх.№ ВСС-9443 от 07.07.2017 год. с искане за отпускане на средства за авариен текущ ремонт- подмяна на честотен регулатор на служебен асансьор ,  на  стойност 1 452,00 лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

4.1. Извършването на разход за авариен текущ ремонт-подмяна на честотен регулатор на служебен асансьор в сградата на Окръжен съд Добрич е неотложно необходимо. Стойността на разхода е определена на  1 452 лв. с ДДС съгласно най-ниската оферта.
           	4.2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за  корекция на бюджета на  Окръжен съд Добрич.


5. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд Монтана с наш Вх.№ ВСС-9576 от 11.07.2017 год. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт на сервизни помещения /1 840 лв./ и подмяна на четири броя интериорни врати /2 470 лв./ на обща стойност 4 310 лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

5.1. Извършването на разход за текущ ремонт на сервизни помещения  и подмяна на четири броя интериорни врати в Окръжен съд Монтана е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на  4 310 лв. с ДДС, съгласно най-ниската оферта. 
           	5.2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за  корекция на бюджета на  Окръжен съд Монтана.


6. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд Панагюрище с наш Вх.№ ВСС-10139 от 21.07.2017 год. с искане за отпускане на средства за извършване на авариен текущ ремонт на фасадни козирки,  на  стойност 5 769,31 лв.с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

 	6.1. Извършването на разход за авариен текущ ремонт на фасадни козирки в сградата на Районен съд Панагюрище е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на  5 770 лв. с ДДС, съгласно икономически най-изгодната оферта.
           	6.2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за  корекция на бюджета на  Районен съд Панагюрище.


7. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд Брезник с наш Вх.№ ВСС-8905 от 29.06.2017 год. с искане за отпускане на средства за осигуряване безопасна зона около сградата на съда. 


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

7.1.ОТЛАГА вземането на решение за извършване на разход за осигуряване на безопасна зона около  сградата на Районен съд Брезник, чрез поставяне на бариера.
 	7.2. Предлага на административния ръководител на Районен съд Брезник да набави изискуемите документи към искането.


8. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд Попово с наш Вх.№ ВСС-9852 от 18.07.2017 год. с искане за отпускане на средства за доставка и монтаж на отоплителен котел и газова горелка на стойност 15 295 лв.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


8.1. ОТЛАГА вземането на решение за извършване на разход за доставка и монтаж на отоплителен котел и газова горелка за сградата на Районен съд Попово, до набавяне на годни  оферти, в които да са ясни марката, мощността, материала от който са направени котлите, марката и характеристиките на горелката и помпата - всички данни, позволяващи да се прецени изгодността на разхода.

9. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд Сливница с наш Вх.№ ВСС-9445 от 07.07.2017 год. с искане за отпускане на средства за разкриване на регистратура по ЗЗКИ на обща стойност 3 600 лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

9.1. Извършването на разход за откриване на регистратура по ЗЗКИ в Районен съд Сливница и нецелесъобразно.
 	9.2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за  сведение.

 	Мотиви: Изграждането на нова Съдебна палата – гр. Сливница е заложено в бюджета на ВСС за 2017 год., като в момента тече процедура по избор на изпълнител.



10. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд Павликени с наш Вх.№ ВСС-10145 от 21.07.2017 год. с искане за отпускане на средства за авариен основен ремонт на покрив на стойност 56 752 лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

 	10.1. Извършването на разход за авариен основен ремонт на покрив в Районен съд Павликени  е неотложно необходимо. Стойността на разхода е определена на  56 752 лв. с ДДС, съгласно най-ниската оферта. 
         	10.2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за  корекция на бюджета на  Районен съд Павликени.



11. ОТНОСНО: Писмо рег. № ВСС-10138 от 21.07.2017 г. от Административния ръководител на Районен съд Свищов, относно искане за осигуряване на финансови средства по бюджета на съда за неотложен текущ ремонт в сградата на Съдебна палата гр.Свищов, ул. „Димитър Г.Анев“ № 2, гр.Свищов.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

11.1. Извършването на разход от Районен съд Свищов за текущ ремонт на покрива и помещенията на тавански етаж за отстраняване на последиците от течове на Съдебна палата Свищов е неотложно необходим. Стойността на разхода е определена на 23 472 лв. с ДДС, на база най-ниска цена от приложени ценови оферти.
 	11.2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси“ за корекция на бюджета на Районен съд Свищов.


12. ОТНОСНО: Изпълнение на Решение по т. 65 от протокол №24/27.07.2017г. на Пленума на Висшия съдебен съвет за дарение от Община Сливница на недвижим имот – частна общинска собственост с площ 300 кв.м. от УПИ-ХХVI – „Съдебна палата“, кв. 8 по плана на гр. Сливница.                    

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

12.1. ОДОБРЯВА проект на договор за дарение между Община гр. Сливница и Висшия съдебен съвет /ВСС/ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот без планоснимачен номер, с площ от 300 кв.м. – реална част от УПИ-ХХVI – „Съдебна палата“, кв. 8 по плана на гр. Сливница, придадени по регулация от УПИ IV – „Обществено и делово обслужване“ в кв. 8 по плана на гр. Сливница.
12.2. ИЗПРАЩА проекта на договор по т. 1 за съгласуване от дирекция „Правна“ и дирекция „Бюджет и финанси“.

	ДОПЪЛНИТЕЛНИ:

13. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Карлово, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районен съд гр. Карлово

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

13.1. ОДОБРЯВА проект на финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35,  ал. 1,  т. 4, буква "б" от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация относно проект на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, представляващ вторият етаж на старата теоретична сграда на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ в гр. Карлово, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районен съд гр. Карлово.

13.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да вземе следното решение:

1. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише финансовата обосновка по т.1 съгласно приложение № 2.2 към чл. 35,  ал. 1,  т. 4, буква "б" от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация относно проект на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, представляващ вторият етаж на старата теоретична сграда на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ в гр. Карлово, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районен съд гр. Карлово.
2. Настоящото решение да се изпрати на министъра на регионалното развитие и благоустройството с оглед предприемане на съответните действия по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

 Да се внесе за разглеждане като допълнителна точка за заседанието на Пленума на ВСС, което ще се проведе 03.08.2017 г.

14. ОТНОСНО: Писмо от ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград във връзка с сграда предоставена за управление  на ВСС ат община Благоевград.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

14.1. Дава съгласие да се отложи предаването на обекта с идентификатор № 04279.612.185.31 ул. Крали Марко” № 2 в гр. Благоевград и упълномощава председателя на КУС  да подпише споразумение с ЮЗУ „Н. Рилски” със задължение университета да продължи охраната на основната сграда от имота до 31.12.2017 г.
14.2. Възлага на дирекция „УСС”  да създаде необходимата организация за приемането на останалите части предоставения имот от община Благоевград и неговото стопанисване до започване на ремонтни работи като уведоми ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград за настоящето решение.


15. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Сливница относно определяне на експерти за участие в комисия по чл. 103 от ЗОП.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

15.1. Определя инж. Дениза Павлова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” за участие в комисия по чл. 103 от ЗОП	 която ще се състои на 08.08.2017 г. от 11.00 ч. в РС - Сливница, гр. Сливница, пл.”Съединение” № 1.
15.2. Да се уведоми по електронната поща председателя на РС  - Сливница.



                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ 
			      	        НА КОМИСИЯТА: /П/
								МИХАИЛ КОЖАРЕВ


 						






