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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   № 43

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 12.12.2018 г.
/кратък/

Днес, 12.12.2018 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:

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


           От администрацията на ВСС присъстваха: инж. Дениза Павлова - директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, Владимир Димитров - и.д. началник отдел „Управление на собствеността”, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт и Красимира Василева - началник отдел „ЮСДКВСС”, дирекция „Правна”.


І. Инвестиционна дейност 


1. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Ихтиман с вх. № ВСС-8960/29.10.2018 г. за извършване на основен ремонт на сградата на съда 


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


1.1. ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство“ да предприеме незабавни действия за привеждане сградата в съответствие с основните изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.
1.2. ПРЕДЛАГА на главния секретар на Висшия съдебен съвет да командирова инж. Надежда Стоянова да извърши оглед на сградата и изготви доклад за цялостното ѝ състояние, в срок до 15.01.2019 г., като бъде предложена хронограма за мерките, които следва да бъдат предприети, както и да бъде направена преценка за необходимостта от извършване на ремонтни дейности.

2. ОТНОСНО: Доклад рег. № ВСС-14820/04.12.2018 г. на началник отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“, АВСС по одобрени „Техническа спецификация“, „Техническо задание“, „Критерий за възлагане“ и „Методика за комплексна оценка“, част от документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „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“.

На проведеното обсъждане по т. 2 от настоящия дневен ред беше поканена г-жа Евгения Кънева – началник отдел „Обществени поръчки” в дирекция „Правна”, АВСС. Г-жа Кънева изрази становището си във връзка с изготвения допълнителен доклад от отдел  „Инвестиции и строителство“ в дирекция „Управление на собствеността“.

След проведено обсъждане,

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

2.1. ПРИЕМА доклада изготвен от отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“, за сведение.
2.2. ПРИЕМА изразеното от Евгения Кънева – началник отдел „ОП”, дирекция „Правна”, АВСС, становище по отношение необходимостта от прецизиране или отпадане/замяна на обстоятелството по т. 4 от скалата за присъждане на 30, 45 и 60 точки по показател П2  от Методиката за комплексна оценка на офертите.  
2.3. ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ и на отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Правна“, след извършване на съвместна преценка, да предложат нова редакция или отпадане/замяна на обстоятелството по т. 4 от скалата за присъждане на 30, 45 и 60 точки по показател П2 в Методиката за комплексна оценка на офертите.  
2.4. ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да отрази предложените промени в „Техническата спецификация“, „Техническото задание“, „Критерий за подбор“ и „Методика за комплексна оценка“ в съответствие с решенията по т.2.1, т.2.2. и т.2.3., в срок до 19.12.2018 г., като същите бъдат съгласувани с дирекция „Правна” в АВСС.
2.5. Коригираните документи, част от тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „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“ да се изпратят чрез главния секретар на  ВСС, на  дирекция „Правна“ за последващи действия по организиране, провеждане и възлагане на обществената поръчка, съгласно Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки на ВСС.  


3. ОТНОСНО: Във връзка с решение по т. 15 от протокол № 41/28.11.2018 на Комисия „Управление на собствеността“ относно писмо рег. № ВСС-1769 от 24.08.2018 г. от Административен съд Пазарджик с искане за упълномощаване за изготвяне на документация, провеждане на процедура  и подписване на договор за строителен надзор на обект: “Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд – гр.Пазарджик, Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик и Районна прокуратура – гр. Пазарджик“, както  и  отпускане на средства за изработка на документация на стойност 1 500 лв. с ДДС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


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

                   ПРЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
                                                      Р Е Ш И:

        1. ВЪЗЛАГА на представляващия ВСС да делегира, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, права на възложител на административния ръководител – председател на Административен съд гр. Пазарджик – Мариана Димитрова Шотева, която да представлява Висш съдебен съвет за изготвяне на документация, организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: “Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд – гр.Пазарджик, Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик и Районна прокуратура – гр. Пазарджик“, включително да прекрати същата по съответния ред.
       След приключване на процедурата и влизане в сила решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител, да сключи писмен договор за възлагане на обществената поръчка.

       2. УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител – председател на Административен съд гр. Пазарджик – Мариана Димитрова Шотева, да представлява Висш съдебен съвет с правата по чл. 161, ал. 1 и 4 от ЗУТ, във връзка с горепосочения имот.
3. Извършването на разход за изготвяне на документация за обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: “Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд – гр.Пазарджик, Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик и Районна прокуратура – гр. Пазарджик““ е целесъобразно. 
4. Стойността на разхода е  определена  на  1 000 лв. съгласно действащи цени на услугата в гр. Пазарджик, като същата следва да се възложи на външен изпълнител.
5. Горепосоченото лице няма право да определя или предоставя на трети лица правата и задълженията, произтичащи от настоящото решение.
6. Настоящото решение, по отношение на разхода в т. 4, да се изпрати на Комисия „Бюджет и финанси”, за корекция на бюджета на Административен съд гр. Пазарджик.

3.2. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовното заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 13.12.2018 г.
4. ОТНОСНО: Писма от Министерство на правосъдието с вх. № ВСС-14153/22.11.2018 г. и вх.  № ВСС-14494/29.11.2018 г., касаещи изменение на ПУП в Община Елена и Община Провадия.
 
КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА за сведение Обявление № УТ.01.02-228/08.11.2018 г. от Община Елена за одобрен Проект за изменение на действащ ЗРП (ПУП – План за дворищна регулация) за съсобствен парцел без изравнителни сметки по регулация III-770,771 в кв. 39 по плана на град Елена

4.2. ПРИЕМА за сведение Обявление изх.№ УТ23-241-21/23.11.2018 г. на  кмета на Община Провадия  за изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ  ХХ III-1341 в кв. 72  по плана на гр. Провадия, област Варна


ІІ. Управление на собствеността


5. ОТНОСНО: Писмо с вх. № ВСС-13652/13.11.2018 г. от г-жа Антония Роглева – и.ф. председател на Окръжен съд гр. Пловдив с искане за становище относно наличието на основание „Информационно обслужване” АД да ползва площи в Съдебна палата гр. Пловдив по силата на договори, сключени с ВСС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


5.1. ПРИЕМА за сведение становището на Владимир Димитров – и.д. началник отдел „Управление на собствеността” в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” и инж. Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.
5.2. ИЗПРАЩА становището на Комисия „Професионална квалификация и  информационни технологии” към Пленума на ВСС за изразяване на становище в кои съдебни сгради „Информационно обслужване” АД осъществява дейности по експлоатация и поддръжка на водените електронни регистри или други дейности, което да обуславя ползването на помещения.  
5.3. ИЗПРАЩА копие от решението по т. 5 от настоящия протокол на Главния секретар на ВСС, за преценка относно необходимостта от създаване на Работна група /в състав – представители на дирекции „Правна”, „Управление на собствеността на съдебната власт” и „Информационни технологии и съдебна статистика”/, с оглед изготвяне проект на решение въз основа на информацията, получена по т. 5.2.
5.4. Административният ръководител – председател на Окръжен съд гр. Пловдив, като стопанин на сградата на Съдебната палата гр. Пловдив, да отправи покана до „Информационно обслужване” АД за освобождаване на ползваната площ.
5.5. Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС да бъде уведомена за предприетите действия по т. 5.4., като бъде изпратено копие от приемо-предавателния протокол между страните.

ІІІ. Разни

6. ОТНОСНО: Благодарствено писмо от председателя на Районен съд гр. Трън с вх. № ВСС-14439/29.11.2018 г., за извършен неотложен текущ ремонтна отоплителната инсталация в сградата на Съдебна палата гр. Трън, както и извършване на неотложен текущ ремонт на покривното водоотвеждане на сградата.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


6.1. ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ благодарственото писмо от председателя на Районен съд – Трън на вниманието на членовете на ВСС чрез информационното табло на III етаж в сградата на ВСС.

6.2. ДА СЕ ПУБЛИКУВА благодарственото писмо от председателя на Районен съд гр. Трън на интернет страницата на ВСС, раздел „Постоянни комисии“, подраздел „КУС“.



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



7. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Търговище с вх. № ВСС-14813/04.12.2018 г. с искане за отпускане на допълнителни средства за авариен ремонт на покрива на сградата на съдебната палата на стойност 2 988 лв. с ДДС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


7.1. Извършването на допълнителен разход за авариен ремонт на покрива на сградата на Окръжен съд гр. Търговище е спешно наложително. Стойността на разхода е определена на  2 988 лв. с ДДС съгласно допълнителна оферта на фирма „СТРОЙКОМЕРС-ТТ“ ЕООД, която извършва ремонта. 

Мотиви: Разходът е аварийно необходим. При авариен ремонт на покрива са открити конструктивни дефекти в изградената на покрива масивна стоманобетонова пергола с тухлени колони. Изготвено е конструктивно становище. Перголата следва да бъде разрушена.

7.2. ИЗПРАЩА решението по т. 7 от настоящия протокол на комисия „Бюджет и финанси”,  за  корекция на бюджета на  Окръжен съд гр. Търговище.




8. ОТНОСНО: Решение по протокол № 2/04.12.2018 г., раздел IІ, т. 1.2. на Жилищна комисия към Пленума на Висшия съдебен съвет, определена с решение на пленума на ВСС по протокол № 24/04.10.2018 г., т. 50.

По предложения на г-н Огнян Дамянов – заместник-председател на Жилищната комисия към Висшия съдебен съвет,


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


8.1. ОТТЕГЛЯ разглеждането на т. 8 от настоящия дневен ред.



9. ОТНОСНО: Решение по протокол № 2/04.12.2018 г., раздел IV, т. 2. на Жилищна комисия към Пленума на Висшия съдебен съвет, определена с решение на пленума на ВСС по протокол № 24/04.10.2018 г., т. 50.


По предложения на г-н Огнян Дамянов – заместник-председател на Жилищната комисия към Висшия съдебен съвет,


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


9.1. ОТТЕГЛЯ разглеждането на т. 9 от настоящия дневен ред.




10. ОТНОСНО: Решение по протокол № 2/04.12.2018 г., раздел IV, т. 3 на Жилищна комисия към Пленума на Висшия съдебен съвет, определена с решение на пленума на ВСС по протокол № 24/04.10.2018 г., т. 50.

По предложения на г-н Огнян Дамянов – заместник-председател на Жилищната комисия към Висшия съдебен съвет,


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


10.1. ОТТЕГЛЯ разглеждането на т. 10 от настоящия дневен ред.



11. ОТНОСНО: Решение по протокол № 2/04.12.2018 г., раздел IV, т. 4. на Жилищна комисия към Пленума на Висшия съдебен съвет, определена с решение на пленума на ВСС по протокол № 24/04.10.2018 г., т. 50.

По предложения на г-н Огнян Дамянов – заместник-председател на Жилищната комисия към Висшия съдебен съвет,


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


11.1. ОТТЕГЛЯ разглеждането на т. 11 от настоящия дневен ред.



12. ОТНОСНО: Решение по протокол № 2/04.12.2018 г., раздел IV, т. 4. на Жилищна комисия към Пленума на Висшия съдебен съвет, определена с решение на пленума на ВСС по протокол № 24/04.10.2018 г., т. 50.


По предложения на г-н Огнян Дамянов – заместник-председател на Жилищната комисия към Висшия съдебен съвет,


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


12.1. ОТТЕГЛЯ разглеждането на т. 12 от настоящия дневен ред.




13. ОТНОСНО: Решение по протокол № 2/04.12.2018 г., раздел IІ, т. 1.2. на Жилищна комисия към Пленума на Висшия съдебен съвет, определена с решение на пленума на ВСС по протокол № 24/04.10.2018 г., т. 50.


По предложения на г-н Огнян Дамянов – заместник-председател на Жилищната комисия към Висшия съдебен съвет,


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


13.1. ОТТЕГЛЯ разглеждането на т. 13 от настоящия дневен ред.



14. ОТНОСНО: Организанионни въпроси, касаещи дейността на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


14.1. ЗАДЪЛЖАВА експертите към дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да присъстват на заседанията на Комисията, с изключение на случаите, в които служителят е командирован или ползва платен отпуск /болничен/.
14.2. НЕ ДОПУСКА включването на допълнителни точки в дневния ред на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС. 
14.3. ЗАДЪЛЖАВА експертите към дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да предават материалите за включване в дневен ред за заседание на Комисията до 12,00 часа, петък /в седмицата, предхождаща заседанието/ на сътрудника на Комисията. Експертите предават материалите по преписките в тяхната цялост, като при необходимост същите предварително се съгласуват със съответните дирекции.
14.4. ЗАДЪЛЖАВА експертите към дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, при подготвяне на проекти на решение по постъпили искания от органите на съдебна власт за извършване на текущи ремонти, да комплектоват преписката със справка за отпуснатите средства на съответния орган на съдебна власт за периода след м.юли 2016 г. 
14.5. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” и и.д. началник отдел „Управление на собствеността” да  поставят резолюции за изпълнение от експертите в дирекцията със срок, както и да осъществяват контрол по изпълнението им. 
14.6. НАСРОЧВА следващо заседание на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет за 16 януари 2019 г., сряда, от 10,30 часа в зала 512 в сградата на ВСС.
 


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




