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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   № 42


от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 09.08.2017 г.


Днес, 09.08.2017 г., сряда, от 12.00 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. 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: Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обект „Текущ ремонт – вътрешно латексово боядисване и съпътстващи дейности в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ №12, София“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Упълномощена с Решение по т.76 по Протокол № 30/28.07.2016 г. от Пленума на Висшия съдебен съвет
РЕШИ:

1. На основание чл.34, ал.4 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, допуска поправка на техническа грешка в решение по т.43 от протокол 25/03.08.2017 г. на Пленума на ВСС, както следва:
1.1 Изразът по т. 43 „…определен по приложеното количествено-стойностна сметка на 87 000 лв.“, да се чете „…определен по приложеното количествено-стойностна сметка на 87 000 лв. без ДДС или 104 400 с включен ДДС“

2. ОДОБРЯВА  възлагането по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обект „Текущ ремонт – вътрешно латексово боядисване и съпътстващи дейности в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ №12, София“на стойност 104 400 лв.с включен ДДС.
3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет по т.1, както и да сключи договор с определения изпълнител или да прекрати процедурата.
4. Решението да се изпрати на Комисия „Бюджет и финанси“ с цел одобряване на променения размер на разхода, одобряване възлагането на горе цитираната обществена поръчка и упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе обществената поръчка.


2. ОТНОСНО: Предложение от директора на НИП за осигуряване на социално-битови условия и задоволяване жилищни нужди на постоянни преподаватели в НИП за учебната 2017-2018 г., който не притежават жилища на територията на гр. София.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1. ПРИЕМА направеното предложение в доклада относно осигуряване на социално-битови условия и задоволяване жилищни нужди на постоянни преподаватели в НИП за учебната 2017-2018 г., който не притежават жилища на територията на гр. София, да бъде уведомен директорът на Национален институт на правосъдието, че за постоянните преподаватели е приложима разпоредбата на чл. 3., във връзка с чл. 10, ал. 1 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, приети с решение на ПВСС по протокол № 16/25.05.2017 г., т 38, следва да представят заявление по чл. 14, ал. 1 /Приложение № 1/ с приложени документи, изброени в чл. 14, ал. 2 /декларация – Приложение № 2 и др./.
2. ОДОБРЯВА проекта на уведомително писмо до г-жа Миглена Тачева – директор на НИП, за условията и реда за кандидатстване за жилище от ведомствения фонд на ВСС. 
3. ИЗПРАЩА решението и преписката в дирекция „Бюджет и финанси“, по компетентност.


3. ОТНОСНО: Писма от Окръжен съд Габрово с наш Вх.№ ВСС-8197 от 16.06.2017 год. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт на фасада /58 520 лв./ ; и № ВСС-8232 от 19.06.2017 год. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт на помещения /32 751,34 лв./, на обща стойност 91 001,34 лв. 


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1. ОТЛАГА вземането на решение за извършване на разход за текущ ремонт на помещения в сградата на Окръжен съд Габрово. Предлага на Административния ръководител на ОС Габрово да поднови искането си през 2018 год.
2. Разходът за текущ ремонт на фасадата на Окръжен съд Габрово е необходим и целесъобразен. Ремонтът ще бъде заложен в бюджета при наличие на свободен финансов ресурс в края на текущата година.
          Мотиви: Разходът е необходим и целесъобразен, но средствата не са за авариен или неотложен ремонт, и не могат да бъдат отпуснати за сметка на  остатъка от  предвидените аварийни разходи, които ще бъдат необходими през дъждовния есенен сезон. 


4. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд Благоевград с наш Вх.№ ВСС-10095 от 20.07.2017 год. с искане за отпускане на средства за основен ремонт на котелно помещение за преминаване на газ с доставка и монтаж на газова горелка,  на  стойност 19 148  лв. с ДДС, както и изработка на проект за външна връзка и такси на стойност 5 500 лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

  	1. Извършването на разход за основен ремонт на котелно помещение за преминаване на газ с доставка и монтаж на газова горелка, в Окръжен съд Благоевград е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на  24 650 лв. с ДДС, съгласно най-ниската оферта, и необходимите присъщи разходи.
           	2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за  корекция на бюджета на  Окръжен съд Благоевград.


5. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд Сливен с наш Вх.№ ВСС-10294 от 25.07.2017 год. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт на тоалетни на стойност 52 330,00 лв. 


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р  Е  Ш  И:

1. Извършването на разход за текущ ремонт на сервизни възли в сградата на Окръжен съд гр. Сливен е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на 52 330 лв. с ДДС.
2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за  корекция на бюджета на  Окръжен съд Сливен.


6. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд Левски с наш Вх.№ ВСС-9703 от 12.07.2017 год. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт на настилка на входна площадка /3 880,82 лв./ и арестантски помещения  /2 347,59 лв./ на обща стойност 6 191,47 лв. с ДДС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р  Е  Ш  И:

1. ОТЛАГА вземането на решение за извършване на разход за текущ ремонт на настилка на входна площадка и арестантски помещения в Районен съд Левски, до набавяне на изискуемия брой оферти, с цел преценка на изгодността на избраната оферта.


7. ОТНОСНО: Постъпило искане от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната до Висшия съдебен съвет /ВСС/ за становище относно необходимостта от трети етаж от административна сграда, находяща се в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ №11


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
упълномощена с Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет                              по т. 76 от протокол №30/28.07.2016г.
Р  Е  Ш  И :
  
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде предоставен за управление на Министерство на отбраната недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ трети етаж от административна сграда, находяща се в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ №11, тъй като необходимостта от същия не е отпаднала за съдебната власт.
2. Възлага на експертите в дирекция „Управление на собствеността” да се изготвят писмо до г-н Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната в отговор на писмо рег. № ВСС-9452/07.07.2017г.


8. ОТНОСНО: Писмо от Апелативен съд Варна с наш Вх.№ ВСС-8974 от 29.06.2017 год. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт- подмяна на интериорни врати /6 800 лв./;подмяна на коридорни прегради /10 300 лв./; и ремонт и боядисване на помещения/1 660 лв./ ,  на  обща стойност 18 760 лв.с ДДС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р  Е  Ш  И:

1. Извършването на разход за текущ ремонт-боядисване на помещения в Апелативен съд Варна е необходимо и целесъобразно. Стойността на разхода е определена на  1 660 лв. с ДДС съгласно най-ниската оферта.
             2. Извършването на разход за текущ ремонт - подмяна на интериорни врати в Апелативен съд Варна е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на  5 000 лв. с ДДС съгласно действащи цени на пазара.
              3. Решенията да се изпратят на комисия „Бюджет и финанси” за  съгласуване на корекцията на бюджета на  Апелативен съд Варна.
             4. Извършването на разход за текущ ремонт-подмяна на прегради с такива с автоматика на два коридора в Апелативен съд Варна е нецелесъобразно. 
        Мотиви: Автоматичните врати са предвидени за постоянен интензивен поток от хора в летища, МОЛ-ове и супермаркети, и не предлагат по своята същност сигурен контрол на достъпа. При положение, че ще бъдат преработени за достъп с чип от едната страна и по този начин няма да са автоматични, разходът от 5 150 лв. за брой, е напълно нецелесъобразен и не отговаря на възможностите на бюджета.



9. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд Монтана с наш Вх.№ ВСС-10313 от 26.07.2017 год. с искане за отпускане на средства за ремонт след застрахователни събития на стойност 3 162 лв. 

 
КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р  Е  Ш  И:

         	1. ОТЛАГА вземането на решение за доокомплектоване на преписката.
	2. Възлага на експертите в дирекция „Управление на собствеността” да се изясни въпроса относно стойността на щетата по застрахователното събитие, след което да се предприемат действия съобразно застрахователния договор и размера на обезщетението.


10. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд Видин с наш Вх.№ ВСС-10539 от 31.07.2017 год. с искане за отпускане на средства за подмяна на повредени стъклопакети на стойност 4 905,30  лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р  Е  Ш  И:

    	1. Извършването на разход за текущ ремонт - подмяна на стъклопакети с нарушена херметичност в Районен съд Видин е необходимо. Стойността на разхода е определена на  4 906 лв. с ДДС, съгласно най-ниската оферта.
             	2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за  корекция на бюджета на  Районен съд Видин.


11. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд Севлиево с наш Вх.№ ВСС-10183 от 24.07.2017 год. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт-доставка и монтаж на алуминиеви прегради за контрол на достъпа, по предписание на ОЗ“Охрана“ към Министерство на правосъдието, на обща стойност 2 940 лв.
          

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р  Е  Ш  И:

  	1. Извършването на разход за текущ ремонт-доставка и монтаж на алуминиеви прегради за контрол на достъпа в Районен съд Севлиево е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на  2 934 лв. с ДДС, съгласно най-ниската оферта. 
             	2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси” за  корекция на бюджета на  Районен съд Севлиево.


12. ОТНОСНО: Писмо рег. № ВСС-9810 от 14.07.2017 г. от Административния ръководител на Окръжен съд Пловдив, относно отпускане на средства за авариен текущ ремонт на покрива на шестетажна сграда с вход от ул. „Йоаким Груев“, част от Съдебна палата гр. Пловдив.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р  Е  Ш  И:
  
1. Разхода в размер на 22 970 лв. за извършването на текущ авариен ремонт на покрива на шестетажна сграда с вход от ул. „Йоаким Груев“, част от Съдебна палата гр. Пловдив е необходим и целесъобразен.
     	2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси“ за корекция на бюджета на Окръжен съд Пловдив.


13. ОТНОСНО: Писмо рег. № ВСС-8922 от 29.06.2017 г. от Административния ръководител на Районен съд Кнежа, относно отпускане на средства за вътрешен текущ ремонт и обзавеждане на работни помещения, в сграда находяща се на ул. „М.Боев“№ 71, гр.Кнежа.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1. Разхода в размер на 76 330 лв. за извършването на текущ ремонт и обзавеждане на работни помещения, в сграда находяща се на ул. „М.Боев“№ 71, гр.Кнежа е необходим и целесъобразен.
2. Средства за ремонт на отоплителна инсталация и пожароизвестителна инсталация, представляват „основен ремонт“ по смисъла на допълнителните разпоредби на ЗУТ и следва да се предвидят в капиталовите разходи на ВСС, при наличие на финансов ресурс.
3. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси“ за корекция на бюджета на Районен съд Кнежа, съгласно предвиденото по  т.1.


14. ОТНОСНО: Писмо от главния прокурор за предоставяне ползването на телефонна централа „Panasonic TDA 1000”, монтирана в сградата на съдебната палата гр. Павликени, ул. „А. Хаджиславчев” № 8, от Апелативна прокуратура гр. В. Търново.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
Р  Е  Ш  И :

1. Дава съгласие да бъде предоставено ползуването на телефонна централа „Panasonic TDA 1000”, монтирана в сградата на съдебната палата гр. Павликени, ул. „А. Хаджиславчев” № 8, от Апелативна прокуратура гр. В. Търново  
2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси“ за становище.

15. ОТНОСНО: Продължаване на договор за наем № 55-06-010/21.11.2016 г. за апартамент № 5, находящ се в гр.София, ул.“Княз Борис I“ № 156,ет. 2, вх. А.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1. Предлага на Пленума на ВСС  да упълномощи представляващия ВСС да подпише анекс към договор за наем № 55-06-010/21.11.2016 г. за апартамент № 5, находящ се в гр.София, ул.“Княз Борис I“ № 156,ет.2, вх.А за срок от една година
2. Внася точката за разглеждане в следващото заседание на Пленума на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ

16. ОТНОСНО: Приемане на сгради – публична общинска собственост от община Благоевград за нуждите на Административен съд Благоевград и Районна прокуратура Благоевград.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р  Е  Ш  И :

1. Отлага разглеждането за следващото заседание на комисията.
2. Възлага на експертите на дирекция „Управление на собствеността” да изготвят проект на решение за възлагане на административния ръководител на Административен съд Благоевград стопанисването на сгради – публична общинска собственост, намиращи се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2.







                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ 
			      	        НА КОМИСИЯТА: /п/
								МИХАИЛ КОЖАРЕВ







