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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   № 31

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 19.09.2018 г.


Днес, 19.09.2018 г., сряда, от 10,30 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 съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/05.07.2018 г., т. 67 :

                                                        
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Евгени Диков						                       ЧЛЕНОВЕ:  Стефан Гроздев
                                                                                       Пламена Цветанова
                                                                                       Боян Новански
                                                                                       Огнян Дамянов
                                                                                                                                                                                                                                                                  
	ОТСЪСТВА: Олга Керелска.


           От администрацията на ВСС присъстват: Владимир Димитров – и.д. началник отдел „Управление на собствеността”, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” и инж. Дениза Павлова – началник отдел „Инвестиции и строителство”  в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” и Мая Атанасова - главен експерт - юрисконсулт в дирекция „Правна”.



По внесените допълнителни материали и на основание последвалите разисквания по дневния ред


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


Включва в дневния ред следните допълнителни материали:


1. Благодарствено писмо от председателя на Административен съд гр. Сливен с вх. № ВСС-4565/17.09.2018 г. за извършения авариен текущ ремонт на фасадата на сградата, предоставена за ползване на съда.

2. Изменение и допълване на решение по т. 22 от протокол № 41/10.11.2016 г. на Пленума на ВСС.

3. Изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС, взето по протокол № 25/18.07.2018 г., т. 29.3.

4. Принципно решение във връзка с постъпващи искания от ГД „Охрана”, касаещи системите за охрана и видеонаблюдение.

5. Насрочване на дата за следващото заседание на Комисията.


ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

І. Инвестиционна дейност:

1. ОТНОСНО: Изпълнение решение по т. 3.5.1 от Протокол № 5/14.02.2018 г. във връзка с решение по т. 4 от Протокол № 44/23.08.2017 г. от заседание на комисия „Управление на собствеността“.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА за целесъобразно и необходимо да възложи консултантска услуга на „ПРО-АКСИМА“ ЕООД гр. Ямбол, с предмет: „Упражняване строителен надзор по време на строителството на обект: „Пристройка на Съдебната палата – II етап“, с местонахождение в УПИ III, кв. 47 по плана на гр. Ямбол, в това число и изготвяне на окончателен доклад и регистрация на Технически паспорт“ на стойност 7 783,63 лева, съгласно приложена ценова оферта. Разходът е по параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, който следва да бъде по бюджета на Висш съдебен съвет.

1.2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси” по компетентност.

1.3. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:

	1. ОДОБРЯВА възлагането на консултантска услуга с предмет: „Упражняване строителен надзор по време на строителството на обект: „Пристройка на Съдебната палата – II етап“, с местонахождение в УПИ III, кв. 47 по плана на гр. Ямбол, в това число и изготвяне на окончателен доклад и регистрация на Технически паспорт“ на стойност 7 783,63 лева, съгласно приложена ценова оферта.

2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с „ПРО-АКСИМА“ ЕООД гр. Ямбол, за консултантска услуга с предмет: „Упражняване строителен надзор по време на строителството на обект: „Пристройка на Съдебната палата – II етап“, с местонахождение в УПИ III, кв. 47 по плана на гр. Ямбол, в това число и изготвяне на окончателен доклад и регистрация на Технически паспорт“ на стойност 7 783,63 лева.

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

2. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд  гр. Перник с вх. № ВСС-4517/29.08.2018г., относно искане за извършване на техническа експертиза /одит/ на система за отопление, вентилация и климатизация на 4-ти и 5-ти етаж от Съдебна палата град Перник. 


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


	2.1. УКАЗВА на председателя на Административен съд гр. Перник, в качеството му на стопанин на съдебната сграда, находяща се в гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37 да сключи договор със специализирана фирма за извършване на техническа експертиза /одит/ на вентилационната и климатичната инсталация, която да изготви доклад за състоянието ѝ, както и да даде предложение за предприемане на мерки за осигуряване на нормално функциониране на ОВК системата на 4-ти и 5-ти етаж от Съдебна палата град Перник, след като представи изискуемите ценови оферти за одобряването им от Комисията.

	2.2. ИЗПРАЩА решението по т. 2 от настоящия протокол на  председателя на Административен съд гр. Перник, за изпълнение.


3. ОТНОСНО: Съгласуване на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на абонатна станция в сграда с административен адрес: гр. София, ул. „Майор Г. Векилски“ № 4, по писмо вх. № ВСС-10904/31.08.2018 г. от полковник Ангелов - административен ръководител на Военно–окръжна прокуратура - гр. София.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


3.1. ПРИЕМА становището на отдел „Инвестиции и строителство“ в дирекция „УССВ“ и отдел „УКЦОП“, АВСС.
3.2. СЪГЛАСУВА документацията за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на абонатна станция в сграда с административен адрес: гр. София, ул. „Майор Г. Векилски“ № 4, по писмо рег. № ВСС-10904/31.08.2018 г. от г-н Ангелов – административен ръководител на Военно–окръжна прокуратура - гр. София.
3.3. ИЗПРАЩА решението по т. 3 от настоящия протокол ведно със становището на отдел „Инвестиции и строителство“ в дирекция „УССВ“ и отдел „УКЦОП“, АВСС на административния ръководител на Военно–окръжна прокуратура гр. София.



4. ОТНОСНО: Съгласуване на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на санитарни възли (WC) в Съдебна палата – гр. Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 7, по писмо вх. № ВСС-10828/28.08.2018 г. от г-жа Галатея Ханджиева - председател на Окръжен съд – гр. Добрич, във връзка с Решение по т. 3.1 от Протокол № 30/12.09.2018 г. на Комисия „Управление на собствеността“.
КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


4.1. ПРИЕМА становището на отдел „Инвестиции и строителство“ в дирекция „УССВ“ и отдел „УКЦОП“, АВСС.
4.2. СЪГЛАСУВА документацията за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на санитарни възли (WC) в Съдебна палата – гр. Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 7, по писмо рег. № ВСС-10828/28.08.2018 г. от г-жа Галатея Ханджиева - председател на Окръжен съд гр. Добрич.
4.3. ИЗПРАЩА решението по т. 4 от настоящия протокол ведно със становището на отдел „Инвестиции и строителство“ в дирекция „УССВ“ и отдел „УКЦОП“, АВСС, на председателя на Окръжен съд  гр. Добрич.



5. ОТНОСНО: Предоставяне на текуща информация за етапа на изпълнение, усвояване на средства и прогнози за изпълнение на обектите, предвидени в утвърдената  Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, към 15.09.2018 г.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


5.1. ПРИЕМА за сведение предоставената текуща информация за етапа на изпълнение, усвояване на средства и прогнози за изпълнение на обектите, предвидени в утвърдената Инвестиционна програма на ВСС за 2018 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА”, към 15.09.2018 г.
5.2. ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство” с цел намаляване на риска от неусвояване на одобрените средства в размер на 18 478 688 лева за 2018 г. да преразгледа заложените годишни задачи по обекти, да извърши вътрешно-компенсирана корекция и предложи актуализация на Инвестиционната програма за 2018 г. на ВСС, утвърдена с Решение по т. 15 от протокол № 6/01.03.2018 г. от заседание на Пленума на ВСС и актуализирана с Решение по т. 65 от протокол № 19/05.07.2018 г. от заседание на Пленума на ВСС.
5.3. ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство” да изготвят напомнителни писма до председателите на Районен съд гр. Асеновград и Районен съд гр. Самоков за незабавно обявяване на обществените поръчки, заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г.
5.4. ИЗПРАЩА решението по т. 5 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за сведение.



6. ОТНОСНО: Информация относно предоставени средства за текущи ремонти в сгради на съдебната власт по искания на административните ръководители, към 15.09.2018 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

6.1. ПРИЕМА за сведение информацията относно предоставени средства за текущи ремонти в сгради на съдебната власт по искания на административните ръководители, към 15.09.2018 г.
6.2. ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство” да се прехвърлят от § 51-00 „Основни ремонти на ДМА” средства в размер на 500 000 лева в резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на съдебната власт - § 10-00 „Издръжка” чрез актуализация на Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., с цел осигуряване на средства за текущи ремонти и удовлетворяване на нуждите от поддръжка на сградния фонд на съдебната власт до край на 2018 г.
6.3. УКАЗВА на отдел „Инвестиции и строителство” да се спазва текстът в т. 5 от приетите Правила за предоставяне на текущи ремонти, а именно обобщените искания за текущи ремонти да се представят от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” един път месечно в комисия „Управление на собствеността”, с цел оптимизиране на работата.
	6.4. ИЗПРАЩА решението по т. 6 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за сведение.


	Инвестиционна дейност – текущи ремонти:



7. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд с вх. № ВСС-8643/06.07.2018 г. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт -преработка на осветителни тела /20 157,12 лв. с ДДС/ и подмяна на осветлението с LED крушки /19 844,28 лв. с ДДС/, на обща стойност 40001,40 лв.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


7.1. Извършването на разход за  текущ ремонт – преработка на осветителни тела /20 157,12 лв. с ДДС/ и подмяна на осветлението с LED крушки във Върховен касационен съд е целесъобразно.  Стойността на разхода е  определена  на  40 002 лв. с ДДС съгласно най-ниските оферти - на фирма „ОМЕГА ЛАЙТ“ ООД /20 157,12 лв. с ДДС/ за преработка на осветителни тела, и на „KOVAS“ /19 844,28 лв. с ДДС/, за подмяна на крушки.

               Мотиви: Във ВКС е извършено обследване на енергийната ефективност, като са предложени енергоспестителни мерки. Част от тях е подмяната на осветлението с LED. Разходът е целесъобразен.     
           
7.2. ИЗПРАЩА решението по т. 7 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за  корекция на бюджета на  Върховен касационен съд.
7.3. ПРЕДЛАГА на председателя на Върховния касационен съд да предложи поетапно енергоспестителни мерки и по отношение на останалите органи на съдебна власт – ползватели на Съдебната палата гр. София.
7.4. ИЗПРАЩА решението по т. 7.3. от настоящия протокол на председателя на  Върховния касационен съд, по компетентност.



8. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председателя на Специализиран наказателен съд с вх. № ВСС-10050/07.08.2018 г. с искане за отпускане на средства за извършване на текущ ремонт – направа на пътна маркировка и доставка и монтаж на огледала в закрит паркинг на стойност 1 880  лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


8.1. Извършването на разход за  извършване на текущ ремонт – направа на пътна маркировка и доставка и монтаж на огледала в закрит паркинг на Специализиран наказателен съд е целесъобразно. Стойността на разхода е определена на 1 880 лв. с ДДС, представляваща процентно участие на съда в общата сума, която съгласно най-ниските оферти  е  определена  на  9 400 лв. с ДДС, на фирма „АРДАЛ“. 

             8.2. ИЗПРАЩА решението по т. 8 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за корекция на бюджета на Специализиран наказателен съд.



9. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председателя на Административен съд гр. Бургас с вх. № ВСС-7689/19.06.2018 г. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт - подмяна на системата за видеонаблюдение /2 183,18 лв. с ДДС/, и доставка и монтаж на система за контрол на достъпа /696,59 лв. с ДДС/ в помещението по ЗЗКИ, на обща стойност 2 879,77 лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


        9.1. Извършването на разход за  текущ ремонт – подмяна на системата за видеонаблюдение и доставка и монтаж на система за контрол на достъпа в помещението по ЗЗКИ в Административен съд гр. Бургас е неотложно необходимо.  Стойността на разхода е  определена  на  2 880 лв. с ДДС съгласно най-ниската оферта – на фирма „Спайдър Електроникс 2000“ ЕООД.

 Мотиви: Вследствие на токов удар системата за видеонаблюдение в помещението по ЗЗКИ е възникнала тотална щета. Необходима е цялостна подмяна. Приложен е констативен протокол и оферти. Системата е локална и се обслужва от съда.

9.2. ИЗПРАЩА решението по т. 9 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за  корекция на бюджета на  Административен съд гр. Бургас.



10. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Ямбол с вх. № ВСС-5194/ 29.08.2018 г. с искане за отпускане на средства за придобиване на ДМА - рамков метален детектор на входа. 


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


        10.1. ОТЛАГА вземането на решение за извършването на разход за  придобиване на ДМА – рамков метален детектор на входа на Административен съд гр. Ямбол. 

      Мотиви: В момента тече изпълнението на договор за оценка на охранителните системи, с цел тяхното отделяне от баланса на сградите и евентуалното им прехвърляне на ГД “Охрана“ към Министерство на правосъдието. 

10.2. ИЗПРАЩА решението по т. 10 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за  сведение.
10.3. ИЗПРАЩА решението по т. 10 от настоящия протокол на председателя на Административен съд гр. Ямбол, за  сведение.



11. ОТНОСНО: Писма от председателя на Военен съд гр. Сливен с вх. №№ ВСС-842/11.06.2018 г. и ВСС-842/14.08.2018 г., с искане за отпускане на средства за текущ ремонт на покрив.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


11.1. Извършването на разход за частичен текущ ремонт на сградата на Военен съд гр. Сливен е неотложен и необходим. Средствата се отпускат по § 10-00 „Издръжка” и са на обща стойност 8 990 лв.

Мотиви: Искането е наложено от наличие на компрометирани участъци на покрива, което води до течове и влага в работни помещения. Необходим е частичен ремонт на покрива. Представени са изискуемите документи, включително и снимков материал.

11.2. ИЗПРАЩА решението по т. 11 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за  корекция на бюджета на Военен съд гр. Сливен.



12. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Каварна с вх. № ВСС-7808/21.06.2018 г. с искане за отпускане на средства за извършване на текущ ремонт на архивно помещение /2 369,00 лв. с ДДС/ и придобиване на ДМА – доставка на архивни стелажи / 2 934,00 лв. с ДДС/ на обща стойност 5 303,00  лв. с ДДС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

12.1. Извършването на разход за  извършване на текущ ремонт на архивно помещение и доставка и монтаж на архивни  стелажи в Районен  съд гр. Каварна е целесъобразно. Стойността на разхода съгласно най-ниските оферти за текущ ремонт е  определена  на  2 369 лв. с ДДС, на „Йовчо Стоянов-70“ЕООД, а за доставка и монтаж на стелажи – 2 934 лв. с ДДС на „ЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ООД.

12.2. ИЗПРАЩА решението по т. 12 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджета на Районен съд гр. Каварна.



13. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Монтана с вх. № ВСС-3882/03.04.2018 г. с искане за отпускане на средства за придобиване на ДМА - записващо устройство и четири камери на стойност 1 394 лв. с ДДС. 


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


13.1. ОТЛАГА вземането на решение за извършването на разход за  придобиване на ДМА - записващо устройство и четири камери в сградата на Районен съд гр. Монтана на ул. „Граф Игнатиев“ №4. 

Мотиви: В момента тече изпълнението на договор за оценка на охранителните системи, с цел тяхното отделяне от баланса на сградите и евентуалното им прехвърляне на ГД “Охрана“ към Министерство на правосъдието. 

13.2. ИЗПРАЩА решението по т. 13 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за  сведение.
13.3. ИЗПРАЩА решението по т. 10 от настоящия протокол на председателя на Районен съд гр. Монтана, за  сведение.



14. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Петрич с вх. № ВСС-6451/06.08.2018 г. с искане за отпускане на средства за придобиване на ДМА - ограда и плъзгаща портална врата. 

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

14.1. Извършването на разход за  придобиване на ДМА – ограда и плъзгаща метална врата в двора на Районен съд гр. Петрич е целесъобразно.  Стойността на разхода е  определена  на  2 262 лв. с ДДС съгласно оферта на фирма „Стелитан-М“ ЕООД, по целесъобразност.

Мотиви: От предложените оферти повечето са със заварена мрежа Ф4, която не осигурява необходимата сигурност и дълговечност. Най-ниската оферта е за 1 611,15 лв. с ДДС,но най-целесъобразна е изработка от ковано желязо. 

14.2. ИЗПРАЩА решението по т. 14 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, за  корекция на бюджета на  Районен съд гр. Петрич.

15. ОТНОСНО: Писма от председателя на Районен съд гр. Стара Загора с вх. №№ ВСС-842/02.07.2018 г. и ВСС-4742/27.08.2018 г. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт - довършване ремонт на помещение поради възникнали допълнителни работи /2 257,0 лв. с ДДС/; и ремонт на три съдебни зали /27 286,64 лв. с ДДС/, на обща стойност 29 543,64 лв.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

15.1. Извършването на разход за  текущ ремонт - довършване ремонт на помещение поради възникнали допълнителни работи /2 257,0 лв. с ДДС/; и ремонт на три съдебни зали /27 286,64 лв. с ДДС/, на обща стойност 29 543,64 лв. в Районен съд Стара Загора е целесъобразно.  Стойността на разхода е  определена  на  29 544 лв. с ДДС съгласно най-ниските оферти - на фирма „ИНФРАТЕХТРАНС“ ЕООД. 

Мотиви: В хода на ремонта на помещение на партера възникват допълнителни СМР, за което има констативен протокол. От друга страна, залите, определени на РС Стара Загора не са ремонтирани повече от десет години.
15.2. ИЗПРАЩА решението по т. 15 от настоящия протокол на комисия „Бюджет и финанси”, за  корекция на бюджета на  Районен съд гр. Стара Загора.


ІІ. Управление на собствеността 

16. ОТНОСНО: Одобряване на техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от съдебната власт”.

	След проведеното обсъждане и гласуване по проекта на решение, предложен от отдел „Управление на собствеността” /”За” гласуваха – г-н Евгени Диков, г-н Стефан Гроздев, г-н Боян Новански, г-н Огнян Дамянов, „Против” гласува – г-жа Пламена Цветанова/. 

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 техническа спецификация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от съдебната власт” за срок от 2 /две/ години, с прогнозна стойност в размер до 150 000,00 /сто и петдесет хиляди/ лева.

16.3. ИЗПРАЩА решението по т. 16 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси”, по компетентност.

16.4. ИЗПРАЩА решението по т. 16 от настоящия протокол чрез Главния секретар на ВСС на дирекция „Правна” в АВСС, по компетентност и последващи действия.

17. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за имот, находящ се в гр. Луковит.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


17.1. ПРИЕМА за сведение доклада от Лидия Кирилова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.

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

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за започване на процедура по обявяване на част от имот – частна държавна собственост, подробно описана в договор рег. № 58/27.08.2018 г. и находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък” № 2, за публична държавна собственост, по реда на чл. 6, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 5, ал. 1 от ППЗДС и становище рег. № 11-04-394/16/05.02.2018 г. на областния управител на област Ловеч.

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



18. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до областния управител на област Стара Загора за предоставяне на имот, находящ се в гр. Стара Загора.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


18.1. ПРИЕМА за сведение доклада от Лидия Кирилова – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.

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

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да отправи искане до областния управител на област Стара Загора за започване на процедура по реда на чл. 15, ал. 1 и ал. 2, изр. второ от ЗДС, във връзка с чл. 6, ал. 3 от ППЗДС за предоставяне безвъзмездно и безсрочно право на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Стара Загора, върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68850.503.394 и площ 4039 кв.м., застроен със сградата на Съдебната палата гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 33.

18.3. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващо редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.
19. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане за отпаднала необходимост до министъра на регионалното развитие и благоустройството за имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Аспарух” № 1.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


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

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да изрази становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството относно наличието на отпаднала необходимост за съдебната власт на поземлен имот с идентификатор 10135.1507.588 с площ 288 кв.м. и част от административна сграда, включваща част от партерния, целия надпартерен етаж и част от сутерен, находящи се в гр. Варна, ул. „Хан Аспарух” № 1.

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




20. ОТНОСНО: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността”.



КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


20.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 20 от настоящия дневен ред, с оглед определяне състава на Жилищната комисия към Висш съдебен съвет.




21. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за учредяване право на строеж в гр. Девня.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


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

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за учредяване право на строеж в полза на Висшия съдебен съвет за изграждане на Съдебна палата, представляваща съгласно идейния проект сграда с разгърната застроена площ 3 074.55 кв.м. върху недвижим имот, частна общинска собственост с идентификатор № 29482.304.41 по Кадастралната карта на гр. Девня, намиращ се в гр. Девня, кв. „Река Девня”, бул. „Съединение” № 80, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, площ 1 956.00 кв.м., съгласно АЧОС № 1891/18.12.2017 г.

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



Допълнителни точки, включени за разглеждане
в заседание на Комисия „Управление на собствеността”



	22. ОТНОСНО: Благодарствено писмо от председателя на Административен съд гр. Сливен с вх. № ВСС-4565/17.09.2018 г. за извършения авариен текущ ремонт на фасадата на сградата, предоставена за ползване на съда.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


	22.1. ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ благодарственото писмо от председателя на Административен съд гр. Сливен на вниманието на членовете на ВСС чрез информационното табло в офиса на 3 етаж в сградата на ВСС.
	22.2. ДА СЕ ПУБЛИКУВА благодарственото писмо от председателя на Административен съд гр. Сливен на интернет страницата на ВСС, раздел „Постоянни комисии”, подраздел „КУС”.


23. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на председател на Жилищната комисия към ВСС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


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

1. На основание чл. 7, ал. 2, б. „а” от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет /ВСС/ за жилищни нужди ОПРЕДЕЛЯ г-н Боян Новански за председател на Жилищната комисия към ВСС.

2. ВЪЗЛАГА на г-н Боян Новански  да предложи състава на жилищната комисия към ВСС, на следващото заседание на Пленума на ВСС.

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



	24. ОТНОСНО: Изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС, взето по протокол № 25/18.07.2018 г., т. 29.3.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


24.1. КАНИ административните ръководители на Районен съд гр. Казанлък и Районна прокуратура гр. Казанлък на следващото заседание на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет, което ще се състои на 03 октомври 2018 г. от 10,30 часа, зала 512 в сградата на ВСС.



25. ОТНОСНО:  Принципно решение във връзка с постъпващи искания от ГД „Охрана”,  касаещи системите за охрана и видеонаблюдение,


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


25.1. ВРЕМЕННО преустановява разглеждането на искания за отпускане на финансови средства, постъпващи от Министерство на правосъдието, ГД „Охрана”, касаещи системите за охрана и видеонаблюдение, с оглед приключване на обществената поръчка с предмет: „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”



26. ОТНОСНО:  Насрочване на дата за следващото заседание на Комисията.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

26.1. НАСРОЧВА следващото заседание на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет да се проведе на 03 октомври 2018 година, сряда, от 10,30 часа, зала 512.





                               ПРЕДСЕДАТЕЛ 
		          НА КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                               КЪМ ПЛЕНУМА НА ВСС: /п/
								       ЕВГЕНИ ДИКОВ









