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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   № 07

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.02.2019 г.


Днес, 27.02.2019 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
                                                                                       Огнян Дамянов
                                                                                       Боян Новански

ОТСЪСТВАТ: Олга Керелска и Пламена Цветанова.

           От администрацията на ВСС присъстваха: инж. Стоянка Георгиева – и.д. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, 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“ и Надя Горгорова - младши експерт в отдел „Управление на собствеността.


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. Доклад от инж. Стоянка Георгиева – и.ф. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ и Евгения Кънева – началник отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Правна“ в изпълнение на решение по протокол № 05/06.02.2019 г., т. 3.2.2. на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС.

2. Писмо вх. № ВСС-2298/15.02.2019 г. от главен комисар г-н Георги Жеков – главен директор на Главна дирекция „Охрана“, Министерство на правосъдието.


І. Инвестиционна дейност 

1. ОТНОСНО: Предложение за корекция на бюджета на ПРБ по § 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“, с цел осигуряване на финансови средства за изпълнение на заложени годишни задачи за обекти от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА за сведение доклад на инж. Стоянка Георгиева – и.д.директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, относно предложения за корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, ВКС и съдилища по § 51-00 “Основен ремонт на ДМА“, с цел осигуряване на финансови средства за изпълнение на заложени годишни задачи за обекти от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г.
1.2. ПРЕДЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси“ да извърши корекция по бюджета на Прокуратура на Република България по § 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ със сума в размер на 3 880 773 лева, от които 1 233 985 лева преходен остатък, с цел осигуряване на средства за изпълнение на преходни и нови обекти, съгласно заложените годишни задачи в утвърденото с Решение по т. 25 на протокол №4/21.02.2019 г. на Пленума на ВСС поименно разпределение на капиталовите разходи, описани в приложен доклад.
1.3. ПРЕДЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси“ да извърши корекция по бюджета на Върховен касационен съд по § 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ със сума в размер на 508 000 лева от преходен остатък, с цел осигуряване на средства за изпълнение на преходни обекти, съгласно заложените годишни задачи в утвърденото с Решение по т. 25 на протокол №4/21.02.2019 г. на Пленума на ВСС поименно разпределение на капиталовите разходи, описани в приложен доклад.
1.4. ПРЕДЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси“ да извърши корекция по бюджета на съдилища по § 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ с обща сума в размер на 3 132 004  лева, от които 2 566 693 лева преходен остатък, с цел осигуряване на средства за изпълнение на приходни ш нови обекти, съгласно заложените годишни задачи в утвърденото с Решение по т. 25 на протокол №4/21.02.2019 г. на Пленума на ВСС поименно разпределение на капиталовите разходи, описани в приложен доклад.
1.5. ИЗПРАЩА решението по т. 1 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси“, по компетентност.



2. ОТНОСНО: Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в АВСС и инж. Димитър Шиклев – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ в изпълнение на Решение на Комисия „Управление на собствеността“ по Протокол № 5/06.02.2019 г., т. 9  във връзка с възможностите за надстрояване на обект, находящ се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

2.1. ПРИЕМА доклада на инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в АВСС и инж. Димитър Шиклев – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, изготвен в изпълнение на Решение на Комисия „Управление на собствеността“ по Протокол № 5/06.02.2019 г., т. 9  във връзка с възможностите за надстрояване на обект, находящ се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82.

2.2. От предложения проект на решение избира единодушно Първи вариант: НЕ ПРИЕМА за целесъобразно предприемането на действия по надстрояването на сградите с ИД 68134.305.369.1, 68134.305.369.3 и 68134.305.369.4 в поземлен имот ПИ 68134.305.369, кв. 216, местност „Западно направление“, гр. София, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 82.

Мотиви:
Имотът попада в устройствена зона „Ц 1“ - „Зона на новия делови център“.
Съгласно Приложение към чл. 3, ал 2 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, параметри на застрояване – максимална плътност на застрояване, максимална интензивност на застрояване – Кинт, линиите на застрояване се определят с ПУП и РУП, изготвени на база обемно –устройствени проучвания, одобрени от СОС.
Процедурите свързани с Разрешението за изработване на РУП и ПУП, изработването, съгласуването, приемането и одобрението са по реда определен от ЗУТ и ЗУЗСО отнемат дълъг период от време.

2.2. ИЗПРАЩА решението по т. 2 на комисия „Бюджет и финанси“, за становище.


3. ОТНОСНО: Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ във връзка със изразено становище от председателя на Районен съд гр. Ихтиман, представено в изпълнение решение на КУС по протокол № 04/30.01.2019 г., т. 2.2.  и писмо от кмета на Община Ихтиман с вх. № ВСС – 8960/18/11.02.2019 г.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

         3.1. ПРИЕМА за неотложно необходимо и целесъобразно осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт във връзка с предписанията на контролните органи и безопасната експлоатация на сградата на Съдебна палата гр. Ихтиман.

3.2. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Ихтиман да предостави изискуемите ценови оферти за извършване на неотложен текущ ремонт във връзка с предписанията на контролните органи /ремонт на ГРТ разположено в сутерена, ремонт на покрива за отстраняване на течовете от покрива, изкърпване на фасадна мазилка и подмяна на вратата тип МДФ на втория етаж със самозатваряща се противопожарна врата с граница на пожароустойчивост 60 минути/ и безопасната експлоатация на сградата на Съдебна палата гр. Ихтиман.

3.3. ИЗПРАЩА решението по т. 3 от настоящия протокол на председателя на Районен съд гр. Ихтиман, за сведение и изпълнение.


ІІ. Управление на собствеността


4. ОТНОСНО: Актуализиране на регистъра на недвижимите имоти на съдебната власт, поддържан от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, в изпълнение решение на КУС по протокол № 03/23.01.2019 г., т. 4 и протокол № 01/16.01.2019 г., т. 10.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА, че регистърът на недвижимите имоти на съдебната власт, поддържан от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ е актуализиран в изпълнение решение на КУС по протокол № 03/23.01.2019 г., т. 4 и протокол № 01/16.01.2019 г., т. 10.
4.2. ИЗПРАЩА настоящото решение на главния секретар на ВСС                в съответствие с разпоредбата на чл. 63, ал. 4, т. 6 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, свързана с опазване на служебната информация, с оглед разпореждане към дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ за архивиране на данните в имотния регистър от 07.04.2017 г. и осигуряване на достъп със съответните права на потребителите до актуализирания регистър на недвижимите имоти на съдебната власт от 25.02.2019 г. 
4.3. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ при новопостъпили данни, касаещи имотите на съдебната власт, същите да бъдат отразявани в регистъра своевременно.
4.4. ВЪЗЛАГА на отдел „Управление на собствеността“ за следващото заседания на Комисията да подготви доклад по отношение на имотите, ползвани от Следствените отдели на територията на Република България.



5. ОТНОСНО: Проект на решение по постъпили заявления за закупуване на жилища от ведомствения жилищен фонд на ВСС, в изпълнение на решение на КУС по протокол № 06/20.02.2019 г., т. 14.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:

1.1. По заявления за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № 94-С-28/19.05.2015 г. и № ВСС-1443/20.12.2016 г. от …………………………………………………….., настанена във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 70, намиращ се в гр. София, р-н „Люлин“, бл. 302, вх. Б, ет. 13, съгласно договор за наем от 14.07.2009 г.:
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомствено жилище, предвидено в чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 
Мотиви: Поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на Висш съдебен съвет, предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет. 
1.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 1.1. 

2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
2.1. По заявления за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № 94-Н-134/01.06.2015 г. и                    № 11-08-017/05.10.2016 г. от …………………………………………………., настанена във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 6, намиращ се в гр. София, р-н „Изгрев“, ж.к „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, бл. 5, вх. А, ет. 3, съгласно договор за наем от 19.04.2006 г. Наемателката е освободила жилището, съгласно приемо-предавателен протокол на недвижим имот – частна държавна собственост от              21.11.2018 г.:
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Лицето не попада в разпоредбата на чл. 71, ал. 1, предложение първо от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 
2.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 2.1. 

3. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
3.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № 94-С-26/01.06.2015 г. от ………………………………………………., настанена във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 46, намиращ се в гр. София, р-н „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 11, съгласно договор за наем от 06.10.2008 г. Наемателката е освободила жилището, съгласно приемо-предавателен протокол на недвижим имот – частна държавна собственост от 07.11.2018 г.:
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Лицето не попада в разпоредбата на чл. 71, ал. 1, предложение първо от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.  
3.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 3.1. 

4. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
4.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № 94-Ц-54/23.06.2015 г. от …………………………………………………., настанена във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 38, намиращ се в гр. София, р-н „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 59, бл. 215 А, съгласно договор за наем № 93-00-83/18.05.2011 г.:

НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на Висш съдебен съвет, предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет. 
4.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 4.1. 
 
5. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
5.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № 94-М-377/28.09.2015 г. от ……………………………………………….., представляващо: апартамент № 19, намиращ се в гр. Стара Загора, ЖСК „Дружба-1“, бул. „Цар Симеон Велики“ № 172, бл. 3, ет. 4, съгласно договор за наем от 01.04.2010 г.: 
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на Висш съдебен съвет, предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет. 
5.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 5.1. 

6. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
6.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № 93-00-82/04.01.2016 г. от ……………………………………., настанена във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 17, намиращ се в гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Боряна“ №63, бл. 5а, съгласно договор за наем № 93-00-82/ 18.05.2011 г.:
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на Висш съдебен съвет, предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет. 
6.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 6.1. 

7. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
7.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № 93-00-293/12.04.2016 г. от ………………………………………………………., настанена във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 5, намиращ се в гр. София, р-н „Витоша“, м-ст „Манастирски ливади – запад“, бл. А, секция 1, ул. „Казбек“ № 30, вх. А, ет. 2, съгласно договор за наем № 93-00-293/ 02.06.2015 г.:
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на Висш съдебен съвет, предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет.
7.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 7.1. 

8. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
8.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № 93-00-244/13.04.2016 г. от ……………………………………………………, настанен във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 43, намиращ се в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 10, съгласно договор за наем № 93-00-244/11.05.2015 г.: 
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на Висш съдебен съвет, предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет.
8.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 8.1. 

9. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
9.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № 11-08-021/15.11.2016 г. от ………………………………………………………………., настанен във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 10, намиращ се в гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, бл. 18, вх. 2, ет. 4, съгласно договор за наем № Д-13/ 01.04.2009 г.: 
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на Висш съдебен съвет, предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет.
9.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 9.1. 

10. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
10.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № ВСС-529/07.12.2016 г. от ……………………………………………………, настанен във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 17, намиращ се в гр. Казанлък, ул. „Княз Александър Батенберг“, бл. Б, ет. 3, съгласно договор за наем № 93-00-405/ 29.07.2015 г. Същият е прекратен поради пенсиониране на наемателя, считано от 06.11.2017 г. и жилището е освободено:
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Лицето не попада в разпоредбата на чл. 71, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.  
10.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 10.1. 

11. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
11.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № ВСС-1442/20.12.2016 г. от …………………………………………………………….., настанени във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 3, намиращ се в гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост-3“, бл. 353, вх. Е, ет. 1, съгласно договор за наем от 12.11.2008 г. Наемателите са освободили жилището, съгласно приемо-предавателен протокол на недвижим имот – частна държавна собственост от 19.11.2018 г.:
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Лицата не попадат в разпоредбата на чл. 71, ал. 1, предложение първо от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.  
11.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 11.1. 

12. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
12.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № ВСС-11813/31.08.2017 г. от ……………………………………………….., настанен във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 26, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев“, бл. 17, вх. А, ет. 7, съгласно договор за наем от 05.01.2009 г. Наемателят е освободил жилището, съгласно приемо-предавателен протокол на недвижим имот – частна държавна собственост от 10.01.2019 г.:
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
Мотиви: Предвид че лицето не попада в разпоредбата на чл. 71, ал. 1, предложение първо от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 
12.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 12.1. 

13. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
13.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № ВСС-15307/16.11.2017 г. от ……………………………………………….., настанена във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 21, намиращ се в гр. София, р-н „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 61, бл. 216 А, ет. 7, съгласно договор за наем № 93-00-352/23.10.2013 г. и допълнително споразумение към договора от 22.10.2018 г.:
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на Висш съдебен съвет, предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет.
13.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 13.1. 


14. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
14.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № ВСС-16509/08.12.2017 г. от …………………………………………………….., настанен във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 19, намиращ се в гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Милин Камък“ № 5, ет. 4, съгласно договор за наем № 25/ 01.11.2005 г. Наемателят е освободил жилището, съгласно приемо-предавателен протокол на недвижим имот – частна държавна собственост от 12.11.2018 г.
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Лицето не попада в разпоредбата на чл. 71, ал. 1, предложение първо от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 
14.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 14.1. 

15. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
15.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № ВСС-12639/19.10.2018 г. от …………………………………………………, настанена във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 70, намиращ се в гр. София, р-н „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 15, съгласно договор за наем от 07.11.2008 г. и допълнително споразумение към него от 28.11.2008 г.7
НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на Висш съдебен съвет, предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет.
15.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 15.1. 

16. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
16.1. По заявления за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № ВСС-335/11.01.2019 г., № ВСС-335/22.01.2019 г. и № ВСС-859/24.01.2019 г. от ……………………………………………………, дирекция СФТО при Администрацията на главния прокурор, настанен във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 47, гр. София, р-н „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 11, съгласно договор за наем № Д-7/01.04.2009 г. и допълнително споразумение към договора от 01.04.2019 г.:
	НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на Висш съдебен съвет и предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет.
16.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 16.1. 

17. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:
17.1. По заявление за закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет с рег. № ВСС-1326/01.02.2019 г. от ………………………………………………….., настанена във ведомствено жилище, представляващо: апартамент № 29, намиращ се в гр. София, р-н „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 59, бл. 215 А, ет. 10, съгласно договор за наем № 93-00-69/02.02.2016 г.:
	НЕ ДАВА разрешение за закупуване на ведомственото жилище, предвидено в разпоредбата на чл. 73, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Мотиви: Поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на Висш съдебен съвет, предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на Висш съдебен съвет.
17.2. Възлага на дирекция УССВ да уведоми заявителя за решението по т. 17.1. 

5.2. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.

5.3. При публикуване на протокола на Интернет страницата на ВСС да се заличат личните данни на заявителите.


6. ОТНОСНО: Решение на ЖК към ПВСС по протокол № 5/20.02.2019 г., т. 1 от Раздел 2 за поименно настаняване на кандидати в жилища от ведомствения фонд на ВСС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:
6.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висш съдебен съвет да вземе следното решение:

1. На основание чл. 25, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 5, т. 1, чл. 25, ал. 2 във вр. с ал. 1, б. „a“ от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди, приети с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/05.07.2018 г. /Правилата/, заявление рег. № ВСС-818/23.01.2018 г., решение по т.1.1., раздел III от протокол № 5/20.02.2019 г. на постоянно действащата жилищна комисия към ПВСС и оценителен протокол по чл. 30, ал. 2 от Правилата, 
НАСТАНЯВА …………………………………………………………., картотекиран ІІІ група, заедно с тричленното му семейство, в недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висш съдебен съвет, представляващ ведомствен апартамент № 61, намиращ се в гр. София, р-н „Красно село“, ж.к „Красно село“, бл. 199, ет. 14, състоящ се от две спални, дневна, кухня, столова, антре и две сервизни помещения, със застроена площ 115,37 кв.м, заедно със складово помещение № 25 на 14-ти етаж с площ 4,47 кв.м, заедно с 1,471% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.
1.2. Ведомственият апартамент да се предостави под наем при месечна наемна цена в размер на 151,74 лв. (сто петдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки) без включен ДДС.

2. На основание чл. 25, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 5, т. 1, чл. 25, ал. 2 във вр. с ал. 1, б. „a“ от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди, приети с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/05.07.2018 г. /Правилата/, заявление рег. № ВСС-1064/29.01.2018 г., решение по т.1.2., раздел III от протокол № 5/20.02.2019 г. на постоянно действащата жилищна комисия към ПВСС и оценителен протокол по чл. 30, ал. 2 от Правилата, 
НАСТАНЯВА …………………………………………………………., картотекиран ІV група, заедно с тричленното му семейство,  в недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висш съдебен съвет, представляващ ведомствен апартамент № 56, намиращ се в гр. София, р-н „Красно село“, ж.к „Красно село“, бл. 199, ет. 13, състоящ се от две спални, дневна, кухня, столова, антре и две сервизни помещения със застроена площ 115,37 кв.м, заедно със складово помещение № 23 на 13-ти етаж с площ от 4,47 кв.м, заедно с 1.471 % ид.части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху мястото.  
2.1. Ведомственият апартамент да се предостави под наем при месечна наемна цена в размер на 151,74 лв. (сто петдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки) без включен ДДС.

3. На основание чл. 25, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 5, т. 1, чл. 25, ал. 2 във вр. с ал. 1, б. „a“ от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди, приети с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/05.07.2018 г. /Правилата/, заявление рег. № ВСС-5227/10.05.2018 г., решение по т.1.3., раздел III от протокол № 5/20.02.2019 г. на постоянно действащата жилищна комисия към ПВСС и оценителен протокол по чл. 30, ал. 2 от Правилата, 
НАСТАНЯВА …………………………………………………………..., картотекирана ІV група, заедно с четиричленното й семейство, в недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висш съдебен съвет, представляващ ведомствен апартамент № 66, намиращ се в гр. София, „Зона Б-18“, кв. 126, бл. 1-2, вх. А, ет. 14, състоящ се от три стаи, столова, кухня, бокс и сервизни помещения със застроена площ 116,41 кв.м, с избено помещение № 66 и 0,792% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж. 
3.1. Ведомственият апартамент да се предостави под наем при месечна наемна цена в размер на 149,98 лв. (сто четиридесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки) без включен ДДС.

4. На основание чл. 25, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 5, т. 1, чл. 25, ал. 2 във вр. с ал. 1, б. „a“ от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди, приети с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/05.07.2018 г. /Правилата/, заявление рег. № ВСС-11755/01.10.2018 г., решение по т.1.4., раздел III от протокол № 5/20.02.2019 г. на постоянно действащата жилищна комисия към ПВСС и оценителен протокол по чл. 30, ал. 2 от Правилата, 
НАСТАНЯВА …………………………………………………………, картотекирана ІV група, заедно с двучленното й семейство, в недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висш съдебен съвет, представляващ ведомствен апартамент № 95, намиращ се в гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 722, вх. „Д“, ет. 4, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 65,28 кв.м, заедно с мазе № 12 и с 4,207% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж. 
4.1. Ведомственият апартамент да се предостави под наем при месечна наемна цена в размер на 98,28 лв. (деветдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки) без включен ДДС.

6.2. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 28.02.2019 г.
6.3.При публикуване на протокола на Интернет страницата на ВСС да се заличат личните данни на заявителите.


7. ОТНОСНО: Договор за наем № ВСС-3533/09.03.2017 г., сключен между „Карлово Пропърти“ ООД и ВСС на недвижим имот в гр. Карлово, предоставен за временно и възмездно ползване за нуждите на Районен съд гр. Карлово.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

На основание чл. 3, ал. 2 от договор за наем рег. № ВСС-3533/ 09.03.2017 г., писмо рег. № ВСС-3533/29.01.2019 г. от председателя на КУС и  писмо рег. № ВСС-3533/07.02.2019 г. от управителя на „Карлово Пропърти” ООД.

7.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:
1. ИЗРАЗЯВА изрично съгласие по смисъла на чл. 3, ал. 2 от договора за наем с рег. № ВСС-3533/09.03.2017 г., сключен между „Карлово Пропърти” ООД и Висш съдебен съвет, с който е предоставен за временно и възмездно ползване за нуждите на Районен съд – Карлово недвижим имот, представляващ: сграда с идентификатор 36498.502.690.1 със застроена площ 170 кв.м, с брой етажи – 2 /два/, построена в поземлен имот с идентификатор 36498.502.690 по КККР на гр. Карлово, находящ се в гр. Карлово, общ. Карлово, с адрес на имота по придобивен акт - ул. „Генерал Карцов“ № 44 и съгласно кадастрална карта – ул. „Тодор Каблешков“, срокът на договора да се удължи с 1 /една/ година, считано от 10.03.2019 г. при същите условия. 
2. Решението по т. 1 да се счита за писмено съгласие по чл. 3, ал. 2 от договора и същият се счита за автоматично продължен за още 1 година.
3. Изпраща решението по т …… на управителя на „Карлово Пропърти” ООД.

7.2. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 28.02.2019 г.

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


8. ОТНОСНО: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – и.ф. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ и Евгения Кънева – началник отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Правна“ в изпълнение на решение по протокол № 05/06.02.2019 г., т. 3.2.2. на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС.
КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


8.1. ОТМЕНЯ свои решения по т. 21.1 от протокол № 36/31.10.2018 г., по т. 10.2 и по т. 10.3 от протокол № 41/28.11.2018 г. 

8.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ съвместно с дирекция „Правна“ да предприеме необходимите действия за възлагане по съответния ред на независим оценител /с правоспособност – недвижими имоти, вписан в регистъра на независимите оценители/ изготвянето на актуална пазарна оценка с цел евентуална покупка в полза на държавата на следния недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ №2:

Масивна триетажна сграда със застроена площ 587 кв.м., с площ по скица 607 кв.м. с ид.№ 02508.55.57.1 и сутерен с ид.№ 02508.55.57.1.4 с площ по скица 607 кв.м., масивна едноетажна сграда със застроена площ 10 кв.м. с ид.№ 02508.55.57.2, ведно с дворното място с площ  2995 кв.м., в което са построени сградите, представляващо поземлен имот с ид.№ 02508.55.57                   с площ 2943 кв.м. по кадастралната карта на гр. Балчик, заедно с изградените в него инсталации и благоустройствени съоръжения.

8.3. ИЗПРАЩА настоящото решение на дирекция „Бюджет и финанси“ за поемане на финансово задължение в размер до 1250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/ без ДДС или 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/   с включен ДДС за изготвянето на пазарна оценка по т. 2.

8.4. ИЗПРАЩА настоящото решение на административния ръководител – председател на Окръжен съд Добрич – за сведение.

8.5. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да подготви уведомително писмо до Васил Григоров – наемодател и собственик на имота в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, относно необходимостта от технологично време за предприемане на необходимите действия във връзка с направеното предложение за покупка на имота в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, с оглед предвиждане на възможност от негова страна за евентуално удължаване срока на договора за наем, който изтича на 31.03.2019 г.



9. ОТНОСНО: Писмо вх. № ВСС-2298/15.02.2019 г. от главен комисар г-н Георги Жеков – главен директор на Главна дирекция „Охрана“, Министерство на правосъдието.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


9.1. ПРИЕМА за сведение доклада на Иванка Христова – началник на отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
9.2. ОПРЕДЕЛЯ Иванка Христова – началник на отдел „Управление на собствеността“, за участие в работна среща по отношение ползваните от ГД „Охрана“ помещения в сгради и обекти на съдебната власт.
9.3. ИЗПРАЩА решението по т. 9 от настоящия протокол на Комисия по правни и институционални въпроси, за предприемане на съвместни действия.
9.4. ВЪЗЛАГА на Иванка Христова - началник на отдел „Управление на собствеността“, след провеждането на работната среща да докладва на Комисията за поставените проблеми.


10. ОТНОСНО: Организационни въпроси, свързани с дейността на Комисия «Управление на собствеността» към Пленума на Висшия съдебен съвет.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

10.1. НАСРОЧВА следващото заседание на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет да се проведе на 13 март 2019 година, сряда, от 10,30 часа, зала 512.




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



