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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   № 19

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 06.06.2018 г.


Днес, 06.06.2018 г., сряда, от 10,00 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:  Евгени Диков
						  ЧЛЕНОВЕ: Стефан Гроздев
                                                                                      Олга Керелска
                                                                                      Боян Новански
                                                                                      Огнян Дамянов
                                                                                      Пламена Цветанова
                                                                                      
           От администрацията на ВСС присъстват: инж. Дениза Павлова – началник отдел „Инвестиции и строителство”, Мая Атанасова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” и Владимир Димитров – и.д. началник отдел „Управление на собствеността”, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.


І. Поканени в заседание на Комисия „Управление на собствеността”:

1. ОТНОСНО: Среща с председателя на Върховния касационен съд, поканен в изпълнение решение на Комисия „Управление на собствеността”, взето по протокол № 18/30.05.2018 г., т. 14.

На обсъждането по т. 1 председателя на Върховния касационен съд изрази становището си за осигуряване на оптимални условия на труд на магистратите и служителите в органите на съдебна власт, помещаващи се в Съдебната палата гр. София. Г-н Панов изложи краткосрочната и дългосрочната визия за разрешаване на проблема със сградния фонд на органите на съдебната власт, помещаващи се както в Съдебната палата, така и в сградата на ул. „Черковна” № 90, в сградата на бул. „Драган Цанков” № 6 и в сградата, находяща се на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23. 

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

ПРИЕМА становището на председателя на Върховния касационен съд.

ОТЛАГА вземането на решение по т. 1 от настоящия дневен ред, до приемането на Анализ за състоянието на сградния фонд в гр. София, изготвен от Работната група, определена с решение на Комисия „Управление на собствеността”, взето по протокол № 55/15.11.2017 г., т. 18.


2. ОТНОСНО: Среща с председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик и инж. Светлана Гюрджеклиева – управител на „СТРОЙ КОНТРОЛ КОРЕКТ” ЕООД, поканени в изпълнение решение на Комисия „Управление на собствеността”, взето по протокол № 18/30.05.2018 г., т. 5.

На обсъждането по т. 2 от настоящия дневен ред бяха изслушани председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик и инж. Светлана Гюрджеклиева – управител на „СТРОЙ КОНТРОЛ КОРЕКТ” ЕООД във връзка с необходимостта от изготвянето на инвестиционен проект за Съдебна палата Пещера, който да даде ясни и конкретни параметри за предстоящото финансиране на СМР. 
Вследствие на проведеното обсъждане г-жа Серафимова – председател на Окръжен съд гр. Пазарджик оттегли направеното с писмо № 865/16.04.2018 г. искане за отпускане на средства за изготвяне на идеен проект и конструктивно обследване на сградата и направи ново предложение за отпускане на 29 000,00 лв. /вследствие на извършено от нея пазарно проучване/, за изготвяне на цялостен инвестиционен проект, във фаза „работен проект“ за основен ремонт и реконструкция на Съдебната палата в гр. Пещера, в което да бъдат добавени новите изисквания на нормативната уредба в строителството.

С оглед на проведеното обсъждане,


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

2.1. СЧИТА, че разхода за изготвяне на цялостен инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за основен ремонт и реконструкция на Съдебната палата в гр. Пещера в размер на 29 000,000 лв. е необходим и целесъобразен.

2.2. ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство” да изготви предложение за вътрешно-компенсирана корекция в рамките на утвърдените бюджетни средства.


ІІ. Инвестиционна дейност 

3. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет с предмет: „I-ви етап „Строителни работи по част „Отопление, вентилация и климатизация“ на обект “Реконструкция и основно обновяване  на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УПИ II, кв.39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


3.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:

ПРИЕМА да бъде организирана, проведена и възложена обществена поръчка с предмет: „I-ви етап „Строителни работи по част „Отопление, вентилация и климатизация“ на обект “Реконструкция и основно обновяване  на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УПИ II, кв.39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“.

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „I-ви етап „Строителни работи по част „Отопление, вентилация и климатизация“ на обект “Реконструкция и основно обновяване  на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УПИ II, кв.39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“, при прогнозна стойност 270 000,00 лв. с ДДС, както и да сключи договор с определения изпълнител или да прекрати процедурата.

ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси“, за сведение.

ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 07.06.2018 г.



4. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет с предмет: „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Районен съд гр. Варна“.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

4.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:

ПРИЕМА да бъде организирана, проведена и възложена обществена поръчка с предмет: „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Районен съд гр. Варна“.

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Районен съд гр. Варна“, при прогнозна стойност 172 500,00 лв. без ДДС, както и да сключи договор с определения изпълнител или да прекрати процедурата.

ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси,“ за сведение.

ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 07.06.2018 г.


5. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет с предмет: „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Окръжен съд гр. Шумен“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

5.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:

ПРИЕМА да бъде организирана, проведена и възложена обществена поръчка с предмет: „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Окръжен съд гр. Шумен“.

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Окръжен съд гр. Шумен“, при прогнозна стойност 62 000,00 лв. с ДДС, както и да сключи договор с определения изпълнител или да прекрати процедурата.

ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси“, за сведение.
ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 07.06.2018 г.


6. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет с предмет: „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр.Нови пазар“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:

ПРИЕМА да бъде организирана, проведена и възложена обществена поръчка с предмет: „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови пазар“.

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови пазар“, при прогнозна стойност 60 706,00 лв. с ДДС, както и да сключи договор с определения изпълнител или да прекрати процедурата.

ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси“, за сведение.

ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 07.06.2018 г.


7. ОТНОСНО: Упълномощаване на и.д. главен секретар на ВСС за сключване на граждански договор.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

7.1. ПРИЕМА доклада на инж. Дениза Павлова - началник на отдел „Инвестиции и строителство“.
7.2. Счита за неотложно необходимо да бъдат сключени два броя граждански договори с предмет: Оказване на експертна и техническа помощ на отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“ в АВСС за изготвянето на техническо задание за следните обекти:
Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се бул. "Александър Стамболийски" № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура. 
Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт.

Договорите, по реда на ЗЗД да бъдат сключени със следните лица: арх. Валери Ценов и инж. Елена Георгиева, като и двете посочени лица ще участват в изготвянето на техническите задания по съответните части и за двата обекта цитирани по горе.

7.3. ПРЕДЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС да одобри извършването на разход в размер на 4000 лв. /четири хиляди лева./ за сключване на два броя граждански договори /по 2000 за един брой договор/ с предмет: Оказване на експертна и техническа помощ на отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“ в АВСС за изготвянето на техническо задание за обектите описани в т.2 от решението.
7.4. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА и.д. главния секретар на Висш съдебен съвет да сключи граждански договор с арх. Валери Ценов и инж. Елена Георгиева с предмет: Оказване на експертна и техническа помощ на отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“ в АВСС за изготвянето на технически задания по съответните части за следните обекти:
Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се бул. "Александър Стамболийски" № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура. 
Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт.

Общата цена за изпълнение на двата договора е 4000 лв. /четири хиляди лева/, по 2000 лв. за един брой договор, а срокът за изпълнение – един месец от датата на сключването му.

ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 07.06.2018 г.


8. ОТНОСНО: Определяне на представител от дирекция „Управление на собствеността” за участие в състава на комисия за провеждане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на 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. "Лавале"), стаи №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения"

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

8.1.ОПРЕДЕЛЯ .......................... за редовен член на комисията за провеждане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на 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. "Лавале"), стаи №№ 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения".
8.2.ОПРЕДЕЛЯ ............................ за резервен член на комисията за провеждане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на 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. "Лавале"), стаи №№ 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения".
8.3. ИЗПРАЩА решението по т. 8 от настоящия протокол на Главния секретар на ВСС и на заместник-председателя на Върховния касационен съд.

	Текущи ремонти:


9. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Брезник с вх. № ВСС-2786/24.04.2018 г. с приложени допълнителни две оферти за верижен стълбищен робот.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

9.1. Извършването на разход за доставка на верижен стълбищен робот за сградата на Районен съд гр. Брезник е целесъобразно. Разходът е определен на 6 600 лв. с ДДС съгласно най-ниската оферта – на  „АДАПТ БГ“ ЕООД. Обектът да бъде изтеглен от списъка, предвиден за обща обществена поръчка по ЗОП.
9.2.  ИЗПРАЩА решението по т. 9 от настоящия протокол на комисия „Бюджет и финанси“, за корекция на бюджета на Районен съд Брезник.



10. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Раднево с вх. № ВСС-5597/17.05.2018 г. с искане за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на санитарни възли в Съдебна палата – Раднево.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

10.1. Извършването на авариен текущ ремонт в санитарни възли на първия и втория етаж на Съдебна палата гр. Раднево е неотложно необходимо. Стойността на разхода е определена на 3 768,00 (три хиляди седем стотин шестдесет и осем) лева с ДДС, съгласно най-ниската оферта/КСС предложена от „ЩИТ– ХКН“ ЕООД. Средствата следва да се предвидят по параграф §10-00 „Текущи разходи“.
10.2. ИЗПРАЩА решението по т. 10 от настоящия протокол на комисия „Бюджет и финанси”, за корекция на бюджета на Районен съд гр. Раднево.



11. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Своге с вх. № ВСС-16786/17/21.05.2018 г. с искане за отпускане на средства за придобиване на ДМА - подмяна на изгорели платки и вътрешни климатични тела на климатична инсталация на обща стойност 15 754,64 лв. с ДДС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

11.1. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Своге да представи на Комисията Констативен протокол за отстранените неизправности по мълниезащитната и заземителна уредба на сградата.


12. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Пирдоп с вх. № ВСС-4996/03.05.2018 г. с искане за отпускане на средства за защита на прозорците на първи етаж от сградата чрез поставяне напротивоударно фолио на стойност 907,20 лв. с ДДС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

12.1. Извършването на разход за текущ ремонт - защита на прозорците на първи етаж от сградата чрез поставяне на противоударно фолио на сградата на Районен съд гр. Пирдоп  е целесъобразно. Разходът е определен на 908 лв. съгласно най-ниската оферта – на  „ФОЛИЯ ДИЗАЙН“ ООД.
12.2.  ИЗПРАЩА решението по т. 12 от настоящия протокол на комисия „Бюджет и финанси“, за корекция на бюджета на Районен съд гр. Пирдоп.


ІІІ. Управление на собствеността


13. ОТНОСНО: Писмо от главния прокурор на Република България за наемане на работни помещения за нуждите на Военно-следствен участък – Плевен.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

13.1. УКАЗВА на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София да проучи възможностите за предоставяне безвъзмездно за ползване на общински имот за нуждите на ВСлУ – Плевен.



14. ОТНОСНО: Доклад от Владимир Димитров – и.д. началник отдел „Управление на собствеността”, в изпълнение решение на КУС по протокол № 17/23.05.2018 г., т. 16.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

ПРИЕМА  докладната записка от Владимир Димитров - и.д. началник отдел „Управление на собствеността“ относно изпълнение на решение №16 по протокол № 17/23.05.2018 г.

УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Дупница да изпълни Заповед № ЛС-04-1190/24.08.08.2015 г. на Министерство на правосъдието и да уведоми Комисията за изпълнението й.


15. ОТНОСНО: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” относно Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 40/07.12.2017 г., т. 42. 
Доклад от Владимир Димитров – и.д. началник отдел „Управление на собствеността” относно прогнозна стойност на обществена поръчка „Избор на лицензиран оценител за извършване на преоценка на всички сгради, земи, инфраструктурни обекти, незавършено строителство, основенремонт и капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване на съдебната власт сгради”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

15.1. ПРИЕМА доклада Владимир Димитров – и.д. началник отдел „Управление на собствеността” относно прогнозна стойност на обществена поръчка „Избор на лицензиран оценител за извършване на преоценка на всички сгради, земи, инфраструктурни обекти, незавършено строителство, основен ремонт и капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване на съдебната власт сгради”.
15.2. ПРИЕМА доклада от инж. Лидия Кирилова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
15.3. ОДОБРЯВА техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Избор на лицензиран оценител за извършване на преоценка на всички сгради, земи, инфраструктурни обекти, незавършено строителство, основен ремонт и капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване на съдебната власт сгради“, с направените допълнения.
15.4. ИЗПРАЩА решението по т. 15 от настоящия протокол на и.д. главния секретар на ВСС, за разпореждане към отдел „УКЦОП” за предприемане на необходимите действия.


16. ОТНОСНО: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” относно недвижим имот в гр. Кула, ул. „Иван Кръстев” № 1.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

16.1. ПРИЕМА доклада от Лидия Кирилова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
16.2. ОДОБРЯВА проект на писмо с искане на становище до Министерство на културата и до Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно субектите с вещни права върху дворното място, представляващо културна ценност от национално значение с площ от 1575/6026 идеални части от УПИ III в кв. 81, целият с площ от 6026 кв.м.  по плана на гр. Кула, доколкото същото фигурира в АПДС и в АПОС.



17. ОТНОСНО: Доклад от Надежда Петрова – старши експерт – икономист в отдел „Управление на собствеността” във връзка с проекти на писма за преразпределение на дължимите суми за вода по субекти в сградата на Административен съд гр. Видин.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

17.1. ПРИЕМА доклада от Надежда Петрова – старши експерт – икономист в отдел „Управление на собствеността”.
17.2. ОДОБРЯВА проекти на писма за преразпределение на дължими суми за вода от „НСК – София” ЕООД и Министерство на правосъдието въз основа на писмо – отговор рег. № 17771/23.05.2018 г. от „ВиК – Видин” ЕООД на фактурираното количество вода – 592 куб.м. на обща стойност 1 259,11 лв.


18. ОТНОСНО: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността” във връзка с писмо от Маргарита Борисова – призовкар в СГС с вх. № ВСС-4241/29.05.2018 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

18.1. ПРИЕМА доклада от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността”.

18.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение,  

1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до областния управител на област София, съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост, за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висш съдебен съвет, представляващ: апартамент № 12, с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Балканджи Йово“ № 26, вх. А, ет. 4,  състоящ се от входно антре, дневна, кухня и столова, три спални, сервизни помещения и две тераси, със застроена площ 135,26 кв.м, с прилежащо мазе № 2 с площ 5,25 кв.м, заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, от наемател Маргарита Борисова - съдебен призовкар в Софийски градски съд, ползваща горецитираното жилище, на основание Договор за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост № 93-00-73/ 02.02.2016 г.

2. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващо редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.


19. ОТНОСНО: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността” във връзка с писмо от председателя на Окръжен съд гр. Кърджали.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

19.1. ПРИЕМА за сведение доклада относно писмо с вх. № ВСС-5993/25.05.2018 г. от председателя на Окръжен съд гр. Кърджали, с приложен анекс от 21.05.2018 г. към договор за наем на недвижим имот – публична държавна собственост от 29.05.2015 г., за обект: „банков офис“ с площ 18 кв.м, намиращ се в сградата на Съдебна палата – Кърджали, бул. „Беломорски“ № 48, за срок от 3 години и месечна наемна цена в размер на 1319,99 лв.  
19.2. ОДОБРЯВА проект на писмо до председателя на Окръжен съд гр. Кърджали за предприемане на съответните действия, съгласно предвидените разпоредби в ЗДС и ППЗДС за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост.


ІV. Разни

20. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, взето по протокол № 15/28.05.2018 г., т. 1.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

20.1. ПРИЕМА за сведение решението на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, взето по протокол № 15/28.05.2018 г., т. 1.
20.2. ИЗПРАЩА решението по т. 20 от настоящия протокол на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС.
Допълнителни точки, включени за разглеждане
в заседание на Комисия „Управление на собствеността”



21. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево с вх. № ВСС-7511/27.02.2018 г. с искане за отпускане на средства за основен ремонт – изготвяне на работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на съдебната палата, на стойност 5 904,00 лв. с ДДС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

21.1. ПОТВЪРЖДАВА решението си по т. 12 от протокол № 15/09.05.2018 г.
21.2. ВРЪЩА преписката на комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджета на Районен съд гр. Генерал Тошево.

Мотиви: Преписката за включване на сградата /в комплект с още две сгради/ в Оперативната програма е започната на 21.04.2017 г., а средствата за подготвителните дейности в размер на 5 904,00 лв. с ДДС при одобряване на проекта ще бъдат възстановени. Сроковете за подаване на документи изтича и опасността целият проект да се провали е реална. Извършването на СМР по проекта е безплатно и средства не е нужно да се планират.


22. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Провадия с вх. № ВСС-5358/14.05.2018 г. с искане за отпускане на средства за основен ремонт – извършване на конструктивно и енергийно обследване на сградата на съдебната палата, на стойност 4 764,00 лв. с ДДС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

22.1. Извършването на конструктивно и енергийно обследване на сградата на Районен съд гр. Провадия с цел кандидатстване съда  за бенефициент по процедура за подбор на проектни предложения по приоритетна ос 2: “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год. е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на  4 764,00 лв. с ДДС съгласно най-ниските оферта - на „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД за изготвяне на технически паспорт /3 600 лв./, и на „Трауминвест“ ЕООД за издаване сертификат за енергийните характеристики на сградата /1164 лв./.
22.2. ИЗПРАЩА решението по т. 22 от настоящия протокол на комисия „Бюджет и финанси”, за  корекция на бюджета на  Районен съд гр. Провадия.


23. ОТНОСНО: Функционална характеристика на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” в Администрация на Висшия съдебен съвет.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:
23.1. ОДОБРЯВА представената функционална характеристика на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” в Администрация на Висшия съдебен съвет и я предоставя на и.д. главния секретар на ВСС.

23.2. ИЗПРАЩА на и-д. Главния секретар на ВСС решението по т. 23 ведно с материалите по него за предоставяне на изпълнителя по договор с предмет: „Изготвяне на функционален анализ на структурата и дейността на администрацията на ВСС”.


24. ОТНОСНО: Писмо от Административния ръководител – председател на Административен съд – Перник с рег. № ВСС – 4517/05.06.2018г. във връзка с определяне на представител от дирекция „Управление на собствеността” за участие в състава на комисията за извършване на оглед и вземане на решение за подходящи мерки за привеждане в състояние на максимална ефективност на система за отопление, вентилация и климатизация на 4-ти и 5-ти етаж от Съдебна палата град Перник, изградена в периода 2012-2014 год. при изпълнение на Договор – № 93-00-88/19.05.2009г. и Анекс № 1/29.09.2012 г. към него, сключен между Министерство на правосъдието и „ББК – Тераком“ ООД с предмет „Изграждане на надстройка на сградата на Съдебна палата – Перник за нуждите на съдебната власт“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

24.1. УЧАСТИЕТО на експерт от отдел „Инвестиции и строителство”, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” в комисия за извършване на оглед и вземане на решение за подходящи мерки за привеждане в състояние на максимална ефективност на система за отопление, вентилация и климатизация на 4-ти и 5-ти етаж от Съдебна палата град Перник, изградена в периода 2012-2014 г. при изпълнение на Договор – № 93-00-88/19.05.2009г. и Анекс № 1/29.09.2012 г. към него, сключен между Министерство на правосъдието и „ББК – Тераком“ ООД с предмет „Изграждане на надстройка на сградата на Съдебна палата – Перник за нуждите на съдебната власт“, е необходимо.
24.2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на Висш съдебен съвет да командирова ................................... за участие в комисия, която ще се проведе 11.06.2018 год. в 11.00 часа.
24.3. ИЗПРАЩА решението по т. 24 от настоящия протокол на  председателя на Административен съд гр. Перник.




                               ПРЕДСЕДАТЕЛ 
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