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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   № 49

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.09.2017 г.


Днес, 27.09.2017 г., сряда, от 15,30 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: Юлиана Колева
 Розалин Трендафилов
                                                                                      Димитър Узунов                                                                                       
                                                                                       
	ОТСЪСТВАТ: Светла Петкова и Милка Итова.


           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 Анжела Цветанова - старши експерт - юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.



1. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия „Управление на собствеността” за периода 01.01.2017 – 27.09.2017 г.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


1.1. Приема Отчета за дейността на Комисия «Управление на собствеността» към Пленума на Висшия съдебен съвет за периода 04.01.2017 г. - 24.09.2017 г., изготвен в изпълнение на решение на КУС по т. 12.2. от протокол № 46/13.09.2017 г., с направените допълнения.
1.2. ИЗПРАЩА Отчета за дейността на Комисия «Управление на собствеността» към Пленума на Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2017 г. - 27.09.2017 г. на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, за включване в Годишния доклад на ВСС за 2017 г.
1.3. Да се публикува Отчета за дейността на Комисия «Управление на собствеността» към Пленума на Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2017 г. - 27.09.2017 г.  на интернет страницата на ВСС, раздел „Постоянни комисии”, подраздел „КУС” - Отчети.




2. ОТНОСНО: Съгласуване на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Съдебна палата за нуждите на Районен съд гр. Сливница” по писмо рег. № ВСС-12382/18.09.2017 г. на председателя на Районен съд гр. Сливница.
Приложение: Становище от инж. Дениза Павлова – главен експерт и началник отдел „ИС” в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


	2.1. ПРИЕМА становището на инж. Дениза Павлова – главен експерт и началник отдел „ИС” в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.
	2.2. СЪГЛАСУВА документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и  инвеститорски контрол на обект: „Съдебна палата за нуждите на Районен съд гр. Сливница“ по писмо рег. № ВСС-12382/18.09.2017г. на председателя на Районен съд гр. Сливница



3. ОТНОСНО: Упражняване на правомощия по ЗУТ, свързани с възлагане на обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на административна сграда, находяща се на ул. „Крали Марко” № 2, гр. Благоевград, във връзка с писмо вх. № ВСС-12544/21.09.2017 г. на председателя на Административен съд гр. Благоевград.
Приложение: Доклад от инж. Дениза Павлова – главен експерт и началник отдел „ИС” в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да вземе следното решение:

В качеството си на Възложител по смисъла ЗУТ:

УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител – председател на Административен съд гр. Благоевград да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. Благоевград, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за обект „Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на административна сграда, намираща се на ул. „Крали Марко” № 2, гр. Благоевград за нуждите на Административен съд Благоевград и Районна прокуратура гр. Благоевград“. 
ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 28.09.2017 г.


4. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Трявна за предоставените финансови средства по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, за закупуване на стълбищни роботи в съдебната сграда, находяща се в гр. Трявна, ул. „Бачо Киро” № 1.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


4.1. Извършването на разход от Районен съд Трявна за доставка и монтаж на паркинг-бариера е целесъобразен и необходим. Стойността на разхода е определена на  2535,00 лв. с ДДС, на база приложени оферти. Средствата са част от предоставените финансови средства на РС Трявна в размер на 14 000 лв., по протокол №29/09.08.2017 г. на Комисия „Бюджет и финанси“, параграф 52-00 „Придобиване на ДМА“, с цел финансирането на достъпна среда, чрез закупуване на стълбищни роботи.
4.2. ИЗПРАЩА решението по т. 4 от настоящия протокол на комисия „Бюджет и финанси“, за сведение.



5. ОТНОСНО: Упражняване на правомощия по ЗУТ, свързани с партньорско споразумение във връзка с проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност по Оперативна програма „Региони в растеж“, в сградата на Районен съд гр. Ивайловград и Районна прокуратура гр. Ивайловград, находяща се на ул. “България“ № 42, гр. Ивайловград.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да вземе следното решение:

УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител – председател на Районен съд гр. Ивайловград да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. Ивайловград, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за строеж „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Районен съд Ивайловград, гр. Ивайловград“, съгласно Разрешение за строеж № 13/24.08.2017 г., издадено от Община Ивайловград по Споразумение за партньорство № Д-100/06.06.2016 г., като при всяко извършено действие своевременно уведомява Висш съдебен съвет, с оглед съблюдаване разпоредбите на Споразумението за партньорство.
ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 28.09.2017 г.


6. ОТНОСНО: Проект на договор за наем на имот в гр. Девня, ул. „Строител” № 12, ползван от Районен съд гр. Девня.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


6.1. ПРИЕМА проекта на новия договор за наем, с който се предоставя временно и възмездно частен имот, представляващ: част от втори, трети и четвърти етажи от сграда в гр. Девня, кв. „Повеляново“, ул. „Строител” № 12, от „УниКредит Булбанк“ АД на Висш съдебен съвет, за нуждите на Районен съд – гр. Девня и отразена промяна в наемната цена, която да се заплаща от ВСС съобразно ползваните площи. 
6.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да изрази съгласие за сключване на  новия договор за наем, между „УниКредит Булбанк“ АД и ВСС, с който се предоставя временно и възмездно частен имот, представляващ: част от втори, трети и четвърти етажи от сграда в гр. Девня, кв. „Повеляново“,                                   ул. „Строител” № 12, за нуждите на Районен съд гр. Девня и отразена промяна в наемната цена, която да се заплаща от ВСС съобразно ползваните площи.  
6.3. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет, да подпише договора за наем, между „УниКредит Булбанк“ АД и ВСС, с който се предоставя временно и възмездно частен имот, представляващ: част от втори, трети и четвърти етажи от сграда в гр. Девня, кв. „Повеляново“, ул. „Строител” № 12, за нуждите на Районен съд гр. Девня и отразена промяна в наемната цена, която да се заплаща от ВСС съобразно ползваните площи.
6.4. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 28.09.2017 г.



7. ОТНОСНО: Проект на договор за наем на имот – частна собственост в гр. Девня, кв. „Повеляново”, бл. 7, ап. №№ 6, 7 и 8, ползван от Районна прокуратура гр. Девня.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

7.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да изрази съгласие за сключване на нов договор за наем, между „Интелихаус” ЕООД и Висш съдебен съвет, с който се предоставя временно и възмездно частен имот, намиращ се в гр. Девня, кв. „Повеляново”, бл. 7, ап. № № 6, 7 и 8, ползван от Районна прокуратура гр. Девня, за срок от 5 години и при същата наемна цена, а именно: 400,00 лв. с ДДС. 
7.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет, да подпише договор за наем, между „Интелихаус” ЕООД и Висш съдебен съвет, с който се предоставя временно и възмездно частен имот, намиращ се в гр. Девня, кв. „Повеляново”, бл. 7, ап. № № 6, 7 и 8, ползван от Районна прокуратура гр. Девня, за срок от 5 години и при същата наемна цена, а именно: 400,00 лв. с ДДС.
7.3. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 28.09.2017 г.



8. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на движими вещи – държавна собственост от ВСС на Сухопътни войски.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


8.1. ИЗПРАЩА преписката на Комисия „Бюджет и финанси”.
Мотиви: Пленумът на ВСС, на основание чл. 290, ал. 2 от ЗСВ, може да предоставя движими вещи от един на друг орган на съдебна власт. Той няма правомощия по този закон относно предоставяне на движими вещи на друг първостепенен разпоредител (от друго ведомство), затова считаме, че е приложим Закона за държавната собственост. В разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от този закон, се визира възможност за такова предоставяне, като реда зависи от балансовата стойност на вещите. В преписката липсва балансова стойност на моторните превозни средства. 
В правомощията на Комисия „Управление на собствеността”, съгласно разпоредбите на Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, липсва такова досежно управление на движимите вещи.
Дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” по силата на същия Правилник само подпомага дейността по управление на движимите вещи, затова Комисия „Управление на собствеността” няма правомощия да даде съгласие за предоставяне на два броя моторни превозни средства на Сухопътни войски, а освен това преписката не е съгласувана, и е непълна.



9. ОТНОСНО: Изпълнение на договор рег. № 55-06-011/21.11.2016 г., с предмет: „Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС с оглед определяне предмета на обществените поръчки и обособени позиции и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки, както и оказване на съдействие при провеждане на процедури“, сключен с „БИМ Консултинг“ ООД.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


9.1. ПРИЕМА представения доклад по изпълнение на договор рег. рег. № 55-06-011/21.11.2016 г., с предмет: „Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС с оглед определяне предмета на обществените поръчки и обособени позиции и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки, както и оказване на съдействие при провеждане на процедури“, сключен с „БИМ Консултинг“ ООД.



Допълнителни точки, включени за ръзглеждане
в заседанието на Комисия „Управление на собствеността”:



10. ОТНОСНО: Писмо от Mtel, вх. № ВСС-12728/26.09.2017 г. във връзка с осигуряване на достъп за подмяна на апаратура в сградата на Съдебна палата гр. София.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

10.1. ОДОБРЯВА проект на писмо до председателя на Върховния касационен съд.





                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ 
			      	       НА КОМИСИЯТА: /П/

								МИХАИЛ КОЖАРЕВ








