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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   № 03

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 23.01.2019 г.


Днес, 23.01.2019 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
                                                                                       Боян Новански


           От администрацията на ВСС присъстваха: инж. Стоянка Георгиева – и.д. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, инж. Димитър Шиклев – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, Надежда Петрова – старши експерт – икономист в отдел „Управление на собствеността“, Надя Горгорова – младши експерт в отдел „Управление на собствеността и Красимира Василева – началник отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“, дирекция „Правна“ в АВСС.



І. Инвестиционна дейност 


1. ОТНОСНО: Предложения от г-н Георги Кузманов, г-н Боян Новански и г-н Севдалин Мавров – членове на Работната група, определени с решение на Пленума на ВСС по т. 18 от протокол № 13/10.05.2018 г. във връзка с подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия на ВСС и съдебната система.

По предложение на г-н Боян Новански – вносител на предложението по т. 1 от настоящия дневен ред и член на Работната група, определена с решение на Пленума на ВСС по т. 18 от протокол № 13/10.05.2018 г. във връзка с подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия на ВСС и съдебната система,



КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


1.1.ОТТЕГЛЯ разглеждането на т. 1 от настоящия дневен ред, с оглед уточняване на техническите параметри.

1.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да предприеме необходимите действия и да предложи проект на решение по отношение на един от обектите в доклада.



2. ОТНОСНО: Изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 02/17.01.2019 г., т. 1.3.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


2.1. ПРИЕМА решението на Комисия „Бюджет и финанси“, взето по протокол № 02/23.01.2019 г., т. 16.

2.2. ПРИЕМА проекта на договор, изготвен от дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ в АВСС съвместно с дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, в изпълнение решение на КУС, взето по протокол № 02/17.01.2019 г., т. 1.3.

2.3. ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ материалите към преписката, внесена за разглеждане в заседанието Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 24.01.2019 г., т. 22.



3. ОТНОСНО: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – и.ф. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 01/16.01.2019 г., т. 7.4.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


3.1. ПРИЕМА доклада на инж. Стоянка Георгиева – и.ф. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, представен в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 01/16.01.2019 г., т. 7.4.


3.2. ВЪЗЛАГА на Надя Горгорова - младши експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да води, отразява и актуализира регистъра на договорите за сградния фонд на органите на съдебната власт, страна по които е ВСС.
3.3. ВЪЗЛАГА на Надя Горгорова да докладва на следващото заседание на Комисията за начина по който са обособени договорите от компетентността на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, в общия регистър на договорите на ВСС.
3.4. ВЪЗЛАГА на Анжела Цветанова – старши експерт - юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да води, отразява и актуализира следните регистрите: 1. Регистър на договорите за наем на жилища от жилищния фонд на ВСС; 2. Регистър на договорите за наем, за обекти със стопанско предназначение и 3. Регистър на договори за наем, по които наемател е ВСС.
3.5. ИЗПРАЩА решението по т. 3 от настоящия протокол ведно с преписката в нейната цялост на Главния секретар на Висшия съдебен съвет, за сведение.



4. ОТНОСНО: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – и.ф. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 01/16.01.2019 г., т. 10.3.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


4.1. ПРИЕМА доклада на инж. Стоянка Георгиева – и.ф. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, представен в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 01/16.01.2019 г., т. 10.3.
4.2. ИЗМЕНЯ решението си взето по протокол № 01/16.01.2019 г., т. 10.4., по отношение на срокът за актуализиране на регистъра, като същият се удължава до 28.02.2019 г.
4.3. ВЪЗЛАГА на Надежда Олеговна – старши експерт - икономист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да подпомага Лидия Кирилова - главен експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” при сканирането и прилагането на преписките към регистъра, както и при други технически дейности свързани с документацията с него.
4.4. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да докладва за изпълнението на възложеното по т. 4.2. и т. 4.3. 
4.2. ИЗПРАЩА решението по т. 4 от настоящия протокол ведно с преписката в нейната цялост на Главния секретар на Висшия съдебен съвет, за сведение.







ІІ. Управление на собствеността

5. ОТНОСНО: Подадени заявления от наематели за закупуване на жилища от ведомствения жилищен фонд на ВСС.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

5.1. НЕ ПРИЕМА предложения проект на решение.
5.2. ВЪЗЛАГА на Анжела Цветанова – старши експерт - юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да актуализира информацията по отношение на постъпилите  заявления в Жилищните комисии за закупуване и за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на ВСС в срок до 06.02.2019 г., като за извършеното докладва на заседание на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС. 



6. ОТНОСНО: Искане за възстановяване на средства за извършен ремонт във ведомствено жилище от наемателя.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


6.1. ПРИЕМА да бъдат изискани от наемателя разходо-оправдателни документи, с оглед доказване на направените от  него разходи, както и да бъде извършен оглед на ведомственото жилище.
6.2. ОТЛАГА вземането на решение по т. 6 от настоящия дневен ред, до представяне на разходо-оправдателни документи и извършването на оглед на ведомственото жилище, съгласно т.6.1.
6.3. ВЪЗЛАГА на Анжела Цветанова – старши експерт - юрист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да подготви писмо до наемателя, в което да му бъде указано, че в едномесечен срок следва да представи документи, доказващи извършения ремонт във ведомственото жилище, както и да бъде посочен размерът на претендираното вземане, подкрепен с разходо-оправдателни документи, индивидуализиращи направените  разходи.
6.4. ВЪЗЛАГА на Анжела Цветанова след получаването на изисканите документи да извърши оглед на ведомственото жилище, за което да бъде докладвано на заседание на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС.


7. ОТНОСНО: Доклад от Работна група, създадена със Заповед № ЛС-13-131/22.10.2018 г. на министъра на правосъдието със задача: „Изготвяне на доклад относно правния статут на имоти 10135.3516.147, 10135.3515.1776, 10135.3513.1779 по КККР на гр. Варна и изградените в тях сгради и съоръжения“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

7.1. ПРИЕМА доклада на Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ във връзка с доклад на работната група, създадена със заповед № ЛС-13-131/22.10.2018 г. на министъра на правосъдието със задача: „Изготвяне на доклад относно правния статут на имоти 10135.3516.147, 10135.3515.1776, 10135.3513.1779 по КККР на гр. Варна и изградените в тях сгради и съоръжения“.

7.2. ВНАСЯ преписката в нейната цялост като редовна точка в следващо редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, за запознаване и обсъждане.



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








