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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   № 44

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 23.08.2017 г.

Днес, 23.08.2017 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 
 Юлиана Колева
                                                                                      Розалин Трендафилов
                                                                                      Димитър Узунов                                                                                       
                                                                                       
	ОТСЪСТВА: Милка Итова.


           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 и.д. началник на отдел „Инвестиции и строителство” и Владимир Димитров - старши експерт - юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.



1. ОТНОСНО: Заповед № РИВ17-РД09-110/09.08.2017 г. на кмета на район „Изгрев” – Столична община за прокарване на временен път през държавен недвижим имот, предоставен за управление на Висшия съдебен съвет, намиращ се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 42.
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. ПРИЕМА доклада на инж. Добромира Димитрова – главен експерт и и.д. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ относно Заповед № РИВ17-РД09-110/09.08.2017г. на кмета на район „Изгрев“ – Столична община за прокарване на временен път през държавен недвижим имот, предоставен за управление на Висшия съдебен съвет, намиращ се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42.   
	1.2. ОДОБРЯВА проект на писмо до кмета на район „Изгрев“ – Столична община, с което се предоставя банкова сметка за превеждане на дължимото обезщетение, което да се подпише от главния секретар на ВСС.
	1.3. ИЗПРАЩА писмо вх. рег. № ВСС-11329/17.08.2017г. и заповед РИВ17-РД09-110/09.08.2017г. на кмета на район „Изгрев“ – Столична община на дирекция „Финанси и бюджет“, за сведение.
	1.4. ИЗПРАЩА решението по т. 1 ведно с одобреното писмо на главния секретар на ВСС.


2. ОТНОСНО: Определяне на експерти от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” за участие в работна среща с експерти от Министерство на правосъдието за обсъждане и възприемане на единен подход за прилагане на § 83 от ЗИД на ЗСВ.
Приложение: Доклад от Владимир Димитров – старши експерт – юрисконсулт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


2.1. ОПРЕДЕЛЯ Лидия Кирилова – главен експерт в дирекция УССВ и Владимир Димитров - старши експерт - юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за участие в работна среща с експерти от Министерство на правосъдието за обсъждане и възприемане на единен подход за прилагане на § 83 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 
2.2. Предложенията на експертите за прилагане на § 83 от ПЗР на ЗИД ЗСВ и реда за действие да се обобщят в протокол от проведената работна среща, който да се представи на комисията.
2.3. ИЗПРАЩА решението по т. 2 от настоящия протокол  на министъра на правосъдието за определяне на експерти от страна на министерството.



3. ОТНОСНО: Определяне на експерти от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” за участие в комисия по чл. 103 от ЗОП за обект „Проектиране и изпълнение на строителство – Основен ремонт на отоплителна инсталация на Съдебна палата гр. Търговище”.
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:

3.1. ОПРЕДЕЛЯ инж. Димитър Шиклев – главен експерт в дирекцията за участие в комисия по чл.103 от Закона за обществените поръчки за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Проектиране и изпълнение на строителство – Основен ремонт на отоплителна инсталация но Съдебна палата гр. Търговище“, която ще се състои на 01.09.2017г. от 10.30 часа в сградата на Районен съд – Търговище, ул. „П. Р. Славейков“ № 59.
3.2. ПРЕДЛАГА на главния секретар на Висшия съдебен съвет да командирова служителя и ИЗПРАЩА решението по т. 3 от настоящия протокол на главния секретар на ВСС, по компетентност.
3.3. ИЗПРАЩА решението по т. 3 от настоящия протокол на председателя на Окръжен съд – Търговище, за изпълнение.
4. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Ямбол с обстойна информация за извършената работа и движението на строителната документация за извършените СМР по договор № 45-06-040/18.12.2005 г., и по договор № 93-00-167/30.08.2007 г., сключен между ЕТ „Експертстрой – Сашо Трифонов” и Министерство на правосъдието за изпълнение на строителен надзор на пристройката към сградата на съда.
Приложение: Доклад от инж. Димитър Шиклев – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


4.1. ОДОБРЯВА проект на писмо до инж. Златка Жечева – управител на „ДРО – АКСИМ” ЕООД, гр. Ямбол, с удостоверение № РК-0476/21.05.2015 г. от МРРБ-ДНСК, за упражняване на независим строителен надзор.



5. ОТНОСНО: Искане за закупуване на държавен недвижим имот, представляващ четвърти етаж от четириетажна административна сграда, намираща се в гр. Своге, ул. „Цар Симеон” № 11.
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:

	5.1. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, за извършване на оглед на държавен недвижим имот, представляващ четвърти етаж от четириетажна административна сграда, намираща се в гр. Своге, ул. „Цар Симеон” № 11 и да изготви доклад за състоянието и необходимостта от имота за следващо заседание на Комисията.
5.2. ИЗПРАЩА решението по т. 5 от настоящия протокол на главния секретар на ВСС, по компетентност.
	5.3. ОДОБРЯВА проект на писмо до административния ръководител-председател на Районен съд гр. Своге. 



6. ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, на органите на съдебната власт за 2017 г. /Вътрешно-компенсирана корекция в рамките на утвърдения бюджет за 2017 г./.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


	6.1. УТВЪРЖДАВА актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, на органите на съдебната власт за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет.
	6.2. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА”, годишната задача на обект: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на ІV-ти етаж на Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2 от 759 123 лв. на 479 123 лв., съгласно приложението неразделна част от решението.
	6.3. ИЗПРАЩА актуализирано поименно разпределение на разходите на Комисия „Бюджет и финанси”, за извършване на корекция, като се увеличи неразпределения резерв за непредвидени и неотложни нужди по бюджета на съдебната власт, за дейности свързани с управление на собствеността, съгласно решения на КУС с 280 000 лв.
	6.4. ОДОБРЯВА промяна на инвестиционното намерение в утвърдената инвестиционна програма за 2017 г., като:
	- отпада обект: „Допълване и актуализация на изготвен инвестиционен проект на обект: Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на Районен съд гр. Пещера” и СМР на обект: Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на Районен съд гр. Пещера”, на обща стойност 270 000 лв.
	- включва обект инженеринг: „Проектиране и строителство на основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Съдебната палата в гр. Пещера”, с прогнозна сметна стойност 270 000 лв. Прогнозната стойност за строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта е 6 000 лв.



                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ 
			      	       НА КОМИСИЯТА: /П/

								МИХАИЛ КОЖАРЕВ





