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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 16.01.2019 г. – 18.12.2019 г.


Комисия „Управление на собствеността“ (КУС) осъществява своята дейност въз основа на Закона за съдебната власт, предоставените й правомощия съгласно чл.18 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (ДВ, бр. 16/22.02.2019 г.) и Правилата за работа на комисия „Управление на собствеността“, приети с решение по протокол № 2/08.06.2016 г., изменени и допълнени с решение по протокол № 35/24.10.2018 г.
Дейността на комисията се подпомага от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ и основно е организирана в следните направления: 
- Организиране управлението на имотите на съдебната власт;
- Изпълнение на инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет за строителство и основен ремонт на дълготрайни материални активи и действия по реализирането й.
През отчетния период 16.01.2019 г. – 18.12.2019 г., КУС проведе 43 заседания, от които 36 - редовни, 2 - извънредни и 5 съвместни заседания, проведени с Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на Висшия съдебен съвет.
Разгледани и обсъдени са 187 броя доклади и докладни записки, изготвени от експертите на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ (УССВ).
За отчетния период в Пленума на ВСС са внесени 125 броя проекти на решения относно:
упълномощаване за подписване на договори и анекси, свързани с управлението на имотите на съдебната власт, учредяване право на ползване,  учредяване право на строеж и наемни правоотношения; за възлагане изпълнението на строително-ремонтни работи и акцесорни договори; 
упълномощаване на отговорни лица за осъществяване на контрол по сключени договори и на административни ръководители да представляват ВСС в качеството на възложител по ЗУТ;
	възлагане на стопанисването на новопридобити имоти и преразпределяне на помещения между органите на съдебната власт (ОСВ);
	иницииране на процедури за придобиване на имоти, за нуждите на съдебната власт по реда на ЗДС и ППЗДС – пред Министерски съвет и областни управители;
	иницииране на процедури за безвъзмездно и безсрочно прeдоставяне на имоти от общини, за нуждите на ОСВ по реда на ЗОС;
	иницииране на процедури за имоти с отпаднала необходимост за ОСВ;
изразяване на становища по проекти на решения на Министерски съвет в съгласувателни процедури между отделните ведомства;
отдаване под наем на ведомствени апартаменти; 
присъединяване на обекти към мрежите на техническата инфраструктура;
	утвърждаване на поименно разпределение на капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт;
	утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт;
	провеждане на обществени поръчки и др.

I. Направление „Организиране управлението на имотите на съдебната власт“:
От експертите на отдел  „Управление на собствеността“ към дирекция „УССВ“ са изготвени становища, докладни записки и проекти на решения  на КУС и на Пленума на ВСС за:
1. Упълномощаване на представляващия да отправи искания до МРРБ/областен управител за безвъзмездно предоставяне на имоти – публична/частна държавна собственост и за придобиване чрез покупко-продажба на имот, за нуждите на съдебната власт, а именно:
- за закупуване на недвижим имот в гр. Балчик, ул. „Стара Планина“ № 2, за нуждите на РС и РП - Балчик;
- за предоставяне безвъзмездно право на управление на ВСС за нуждите на АС Търговище;
- за безвъзмездно предоставяне на недвижими имоти – частна държавна собственост (ведомствени апартаменти), за нуждите на ВАС чрез отправяне на искане до МВнР и „АДИС“ ЕООД;
- за предоставяне безвъзмездно право на управление на недвижим имот в гр. Монтана, ул. „Марин Дринов“ № 2, за нуждите на РП Монтана;
- за предоставяне безвъзмездно право на управление на недвижим имот в гр. Ямбол, ул. „Бяло море“, за нуждите на ОП Ямбол;
- за безвъзмездно предоставяне за управление на ВСС на недвижим имот в гр. Бургас и в гр. Сливен, за нуждите на ПРБ;
- за започване на процедура за обявяване на имот частна държавна собственост в имот публична държавна собственост по реда на ЗДС и ППЗДС.

2. Упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договори за безвъзмездно предоставяне на Пленума на ВСС право на ползване и управление на общински или държавни имоти, учредяване право на строеж, за наем и покупко-продажба на имоти за нуждите на ОСВ, а именно: 
- Договори за наем и анекси към тях за имоти в гр. София, гр. Разлог, гр. Балчик, гр. Карлово, гр. Елин Пелин, гр. Нова Загора за нуждите на администрацията на ВСС и на органите на съдебната власт;
- договори или анекси към сключени договори за безвъзмездно предоставяне на имоти – публична или частна държавна собственост в гр. Русе за нуждите на РП Русе; гр. София за нуждите на ПРБ, в гр. Ямбол за нуждите на ОП - Ямбол;
- договори или анекси/допълнителни споразумения към сключени договори със съответните общини за безвъзмездно предоставяне на имоти – публична или частна общинска собственост: в гр. Благоевград, за нуждите на АС и РП Благоевград; в гр. Тервел, за нуждите на РС Тервел и на ТО Тервел към РП Добрич; в гр. Ямбол, за нуждите на АС Ямбол; в гр. Средец,  за нуждите на РС Средец и РП Средец; в гр. Плевен, за нуждите на ОП и РП Плевен; в гр. Червен бряг, за нуждите на РС Червен Бряг; в гр. Бяла, за нуждите на РС Бяла; в гр. Тополовград, за нуждите на ТО – Тополовград към РП- Ямбол; в гр. Кнежа, за нуждите на РС – Кнежа; 
- анекс към договор за учредяване безвъзмездно право на строеж в гр. Царево;
- нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот в гр. Балчик, ул. „Стара Планина“ № 2 от ЕТ „Васил Григоров“, за нуждите на РС и РП – Балчик.

3. За възлагане/упълномощаване на:
- представляващия да преупълномощи административния ръководител на ОП Варна да организира предаването на имот – публична държавна собственост в гр. Варна, „ Хан Аспарух“ № 1;
- административния ръководител на ОС Благоевград да организира фактическото предаване на имот – публична държавна собственост, предмет на РМС за отнемане поради отпаднала нужда от ВСС, представляващо парокотелна централа;
- административния ръководител на РС Луковит стопанисването на имот в гр. Луковит, ул. „Милин Камък“ № 2;
- представляващия да отправи искане до изпълнителния директор на „ОББ“ АД за учредяване безвъзмездно право на преминаване през УПИ в гр. Нова Загора до котелното в сградата на РС Нова Загора и обособяване на 2 самостоятелни поземлени имота;
- представляващия ВСС да отправи искане с декларация  по чл. 10, ал. 6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за безвъзмездно управление на ВСС за нуждите на ОП Габрово, представляващи 2 паркоместа;
- служители от дирекция „УССВ“ във връзка с попълването, подписването, подаването и получаването на документи, необходими за актуването на имотите  на органите на съдебната власт;
- относно изграждане на газова инсталация в общите части на жилищна сграда на ул. „Букет“ № 56, гр. София;
- за определяне на общ списък със свободните/годни и негодни/ за обитаване ведомствени жилища в съответствие с чл. 6, ал. 2 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди;
- за определяне на проект на регистър на ремонтите и/или обзавеждането на сградния фонд на съдебната власт;
- представляващия да изрази становище пред областния управител на Област Плевен за отнемане на имот в гр. Плевен, представляващ апартамент, предоставен за нуждите на „Бюро по защита“ при Главния прокурор;
- отписване от баланса на ВСС на недвижим имот в гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ № 28 с парокотелното съоръжение и закриване на досието;
- завеждане по баланса на ВСС на недвижим имот в гр. Стара Загора, бул. „Митрополити Кусев“ № 33 и да се създаде досие;
- завеждане по баланса на ВСС на останалата част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на ул. „Черковна“ № 90, гр. София;
- отписване от баланса на ВСС на имот в гр. Плевен и завеждане в баланса на ВСС на имот в гр. Търговище; 
- отписване от баланса на ВСС на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 1, както и закриване на досието;
- приемане на поземлен имот в гр. София, ул. „Г.М.Димитров“ № 42 с площ от 261 кв.м. за имот с отпаднала необходимост за органите на съдебната власт, поради смяна предназначението му;

4. Разпределение ползването на помещенията в сградите на ОП Смолян; ОС Добрич; ОС Смолян; РС Кула; ОС Габрово; ОС Кърджали; ОП Видин; ОП Кърджали; РС Брезник; РС Трън; Съдебната палата в гр. Варна; Съдебната палата в гр. Перник; Съдебната палата в гр. Русе; Съдебната палата в гр. Казанлък; Съдебната палата в гр. Дупница; Съдебната палата в гр. Ямбол; на специализираните органи на съдебната власт на ул. „Черковна“ № 90, гр. София.
 
5. Изменение на разпределението на ползване на помещенията в Съдебната палата в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1; разпределение на паркоместа и гаражни клетки в подземен паркинг в гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 42 и др.; 

6. Комисия „Управление на собствеността“ разгледа: 
- 8 броя решения на Жилищна комисия към ПВСС; 
- Подадени заявления от наематели във ведомствени апартаменти  за   закупуване на жилищата от ведомствения жилищен фонд на ВСС;             
- Искания за възстановяване на средства за извършен ремонт във ведомствени жилища от наематели.
- Пазарна оценка от лицензиран оценител за имот находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2;
- Писмо от СРС относно предоставяне на имущество на външни ведомства – МВР и Дирекция „Социално подпомагане“, АСП;
- Информация за сградите предоставени за управление на ПВСС с налични технически паспорти;
 - Предложение за откриване на партиди в експлоатационните дружества на името на ВСС в гр. Луковит;
- Образувана преписка в МРРБ по повод постъпило искане от кмета на Община Етрополе;
- Становище относно имотните взаимоотношения между МВР и ПВСС, свързани със собствеността на имотите, предоставени за нуждите на Следствените отдели към Окръжните прокуратури в страната;
- Становище за имоти трайно неупотребявани за срок от над 1 година предоставени за управление на ПВСС;
- Предложение от директора на НИП за безвъзмездно придобиване на недвижим имот в гр. Банкя, за нуждите на обучителната дейност на НИП;
- Определяне на изпълнител на договор за борсово посредничество за извършване на борсова сделка  по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на гориво за отопление за нуждите на органите на съдебната власти изготвяне на спецификация в съответствие с БДС;
- Проблеми, свързани с прилагането на §83 от ПЗР на ЗИДЗСВ.

7. От отдел „Управление на собствеността“ са изпълнявали и следните текущи задачи:
- Обработване на документацията и материалите по преписката, свързана със закупуването на имота, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“    № 2;
- Обработване на запитвания от съдилищата, свързани със собствеността на имотите;
- Изразяване на становища, свързани с неотложни плащания по договори за наем и за услуги, сключени от Висш съдебен съвет. /ежемесечно/;
- Изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Висшия съдебен съвет“, с приложен актуален списък със застрахованото имущество на съдебната власт - сграден фонд и оборудване;
- Изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление за органите на съдебната власт“;
- Продължаване на действията пред Службите по геодезия, картография и кадастър, общинските службите „Местни данъци и такси“ във връзка с набавяне на актуални скици и удостоверения за данъчни оценки, както и действия пред областните управители в страната за съставянето на актове за държавна собственост на имоти на съдебната власт, за които все още липсват такива или следва да бъдат актуализирани;
- Изготвяне на проекти на договори и анекси, свързани с управлението на имотите на съдебната власт, учредяване право на ползване,  учредяване право на строеж;
- Класиране на получените от органите на съдебната власт актове в съответните досиета на имотите;
- Предприемане на действия във връзка с актуализиране на регистъра на недвижимите имоти на ВСС и поддържането на досиетата за тях;
- Участие в постоянно действаща жилищна комисия към ВСС, разглеждане на подадените заявления, изготвяне на дневен ред и протоколи на ЖК, организиране на огледи, участие в класиране, настаняване, предаване и приемане на ведомствени жилища на и от наематели;
- Поддържане и актуализиране всекидневно, и при получаване на информация на:  регистър на кандидатите за настаняване под наем в недвижими имоти - държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди; регистър на настанените магистрати и служители в недвижими имоти – държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди; регистър на свободните недвижими имоти - ведомствени жилища, предоставени за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на ОСВ, Инспектората на ВСС и НИП; регистър на подадени заявления за закупуване на жилища към ЖК при ВСС;
- Осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за наем на жилищата от ведомствения жилищен фонд на ВСС;
	Водене, отразяване и актуализиране на регистъра на договорите на сградния фонд на органите на съдебната власт, страна по които е ВСС;
	Изготвяне на становища за изплащане на разходи по фактури за публикувани обяви за откриване на търгове от административните ръководители на ОСВ;
	Изготвяне на справки, становища и доклади в отговор на искания за съгласуване на разходи към дирекция „Бюджет и финанси“ и към финансовия контрольор, свързани със стопанисването на имотите: фактури за извършени услуги от експлоатационните дружества за доставяне на вода, топлоенергия, ел.енергия за свободни ведомствени апартаменти, стопанисвани от ВСС /ежеседмично, ежемесечно/;
	Подготвяне на справки и придружителни писма в отговор на искания във връзка със затруднения при промяна на титуляра на партидите в експлоатационните дружества на свободните ведомствени жилища, стопанисвани от ВКС и ПРБ;
	Участие в комисии за разглеждане и оценка на офертите в обществени поръчки за имуществено застраховане; 
	Обзавеждане на ведомствените апартаменти;
	Проверка и представяне за изплащане към дирекция „Бюджет и финанси“ на документи за зареждане/доставка на гориво за отопление на сгради на ВСС, за нуждите на органите на съдебната власт - 45 бр.;


II. Направление „Инвестиционна програма на Висшия съдебен съвет за строителство и основен ремонт на дълготрайни материални активи и действия по реализирането й“:
1. През отчетния период Комисия „Управление на собствеността“ прие:
1.1. Доклад с информация за усвоените средства и изпълнение на обекти, предвидени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.12.2018 г.
1.2. Инвестиционната програма за разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен ремонт по § 51-00 на органите на съдебната власт за 2019 г. 
1.3. Актуализации на инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет за 2019 г., чрез вътрешно-компенсирани корекции по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, свързана с включване на нови обекти, промяна в инвестиционни намерения и годишни задачи – 4 броя. 
1.4. Справки за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.
1.5. Бюджетна прогноза за финансовите средства за капиталови разходи за период 2020-2021 година, на база преходни ангажименти, утвърдено актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2018 г. и постъпили искания на органите на съдебната власт.
1.6. Допълнение към Решение за организиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки за строителство от административните ръководителите на органите на съдебната власт и ВСС, за възлагане от административните ръководители над прага от 270 000 лева след мотивирано предложение и преценка на ВСС.
1.7. Осъществи  текущ контрол относно усвояване на средства заложени в Инвестиционната програма на Висш съдебен съвет за 2019 г. и възлагане на обществени поръчки от административните ръководители на органите на съдебната власт.
2. В изпълнение на Инвестиционната програма на ВСС:
2.1. Съгласувани са документации за провеждане на обществени поръчки, депозирани от органи на съдебната власт за:
- „Осигуряване на достъпна среда, чрез монтиране на асансьорна уредба в сградата на Районен съд Гоце Делчев, находящ се на ул."Отец Паисий" № 25, гр. Гоце Делчев“;
- „СМР на СП - гр. София, бул. Витоша" № 2, включващ фасади към вътршни дворове, покрив на сградата, настилки на върешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавале"), стаи №№ 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения”;
- „СМР по изграждане на  външни асансьори на Съдебна палата София, бул. Витоша" № 2”;
- „Проектиране и извършване на основен ремонт и реконструкция на отоплителна, ВиК и електрическа инсталации в Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак”;
- „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IVти етаж на Съдебна палата, бул. Витоша № 2“.
2.2. Приети са технически спецификации и е предложено на Пленума на ВСС да проведе и възложи обществени поръчки 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“ – нанесени промени във връзка с направени предложения на НИП като ползвател;
- „Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд –Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“.
2.3. Одобрени са за възлагане услуги на външен изпълнител във връзка с  изпълнение на Инвестиционната програма, сред които:
- „Извършване на общ анализ на цена и всички основни пера с обосновка за необходимите разходи за СМР и оборудване за изпълнение на обществена поръчка „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се бул. "Александър Стамболийски" №82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура“;
- „Изработване и процедиране изменение на действащия ПУП – ПЗ и РУП за УПИ XX в кв. 55 по плана на гр. Несебър“;           
- „Изготвяне на проект за присъединителни съоръжения /външни връзки/ на обект „Изграждане на нова сграда - Съдебна палата Сливница, УПИ XXVI, кв. 8 по подробен устройствен план на гр. Сливница“;                                                                                             
- „Изготвяне на проект за присъединителни съоръжения /външни връзка/ на обект „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура - Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил" № 1";
- „Съставяне на технически паспорт след извършване на обследване за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията на чл. 169 от ЗУТ  и извършване на обследване за енергийна ефективност на съдебна сграда, находяща се в гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ № 2“;
- „Съставяне на технически паспорт след извършване на обследване за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията на чл. 169 от ЗУТ  и извършване на обследване за енергийна ефективност на сградата на Районен съд гр. Ихтиман“;
- „Извършване на услуга: изготвяне на техническа спецификация, определяне на критерий за възлагане и разработване на критерий за подбор за планирани от ВСС обществени поръчки, с предмет: „Изграждане на нова административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IX-951, 952, кв. 176 по действащия регулационен план на гр. Бяла / ПИ с идентификатор 07603.501.2813 по КККР“, „Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура Благоевград“ и „Основен ремонти преустройство на сграда, бул. „Драган Цанков“ №6, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“; „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура“; „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик“ и „Проектиране и строително-монтажни работи по основен ремонт на сградата на Районен съд гр. Ихтиман“.
2.4. Осъществен е контрол по изпълнение на договори с предмет:
- „Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов № 1“;
- „Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд гр. Нова Загора“, включително: одобрен е разход за изработване на подиумите в двете съдебни зали в преустроената съществуваща сграда в гр. Нова Загора, ул. „Александър Стамболийски“ №1; определен е член на КУС за участие в работна среща с представители на „Обединена българска банка“ АД, за обсъждане на възникналите проблеми и тяхното разрешаване във връзка със съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за подобект: „Площадков газопровод от газомерното табло /ГЗТ/ до котелното в сградата на Районен съд – Нова Загора“ към обект „Районен съд гр. Нова Загора – преустройство и пристройка на съществуваща обществена сграда“, намираща се в гр. Нова Загора, ул. Александър Стамболийски“ № 1;
- „Проектиране на конструктивно укрепване на сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла“;
- „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София, за нуждите на органите на съдебната власт“;
- „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“, включително: участие на членове на КУС в проверки на обекта и в работните срещи с участниците в строителния процес при обсъждане на проблеми, свързани с изпълнението на обекта.
-  Партньорско споразумение между Висш съдебен съвет и община гр. Берковица за изпълнение на СМР по енергийна ефективност на Районен съд Берковица по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавна администрация, находяща се  в гр. Берковица, пл. "Йордан Радичков" № 4", Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020“;
-  Партньорско споразумение между Висш съдебен съвет и община гр. Белоградчик за изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавна администрация – Районен съд и Районна прокуратура гр. Белоградчик“ Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020“;
- „Извършване на общ анализ на цена и всички основни пера с обосновка за необходимите разходи за СМР и оборудване за изпълнение на обществена поръчка „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се бул. "Александър Стамболийски" №82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура“ с изпълнител „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД;
2.5. Одобрен е вариант на идеен проект по договор за „Проектиране (изработване на идеен и работен проект) на строително-монтажни работи – Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. Карел Шкорпил № 1“ по предложение на ЕТИК.

3. През периода е завършено строителството  на следните обекти:
- „Национална следствена служба - Изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 42“; 
- „Проектиране и изграждане на пожароизвестителна система, указателно и евакуационно осветление в Окръжен съд Видин“;
- „Основен ремонт - газифициране на сградата на Съдебната палата гр. Смолян“;
- „Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов № 1“;
- Изпълнение на СМР по енергийна ефективност на Районен съд Берковица по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавна администрация, находяща се  в гр. Берковица, пл. "Йордан Радичков" № 4", Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020“;
- Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавна администрация – Районен съд и Районна прокуратура гр. Белоградчик“ Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020“;

4. През отчетния период са взети решения относно текущи ремонти и други дейности, свързани със стопанисване на имоти, включително и на имоти, чието стопанисване се осъществява от ПВСС, а именно:
    4.1. Обсъден и утвърден е списък за финансиране на планови текущи ремонти през 2019 г., по постъпили преди 31.12.2018 г. преписки с искания на административни ръководители на органи на съдебната власт – 36 ремонта;
4.2. Приети са нови Правила за планирането, осигуряването на средства и извършването на текущ ремонт на сградния фонд на съдебната власт,  считано от 26.09.2019 г. и са отменени Правилата за предоставяне на средства за текущи ремонти в сгради на съдебната власт от 2018 г.
4.3. Осъществен е контрол по изпълнението на Договор за текущ ремонт по Договор с предмет: „Строително-монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт в част от сграда, находяща се в гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 185, за нуждите на Администрацията на Висш съдебен съвет“; 
4.4. Определен е изпълнител и е осъществен контрол по приемане изпълнението на Договор с  предмет „Строително-монтажни работи за изпълнение ремонт в апартамент, находящ се в гр. София, ж.к. „Дървеница“ бл. 9, вх.Г, ет. 2, ап. 68, за нуждите на Висш съдебен съвет“;
4.5. Определен е изпълнител и е осъществен контрол на Договор с  предмет „Строително-монтажни работи за изпълнение ремонт в апартамент, находящ се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 45, бл. 9, ет. 4, ап. 13, за нуждите на Висш съдебен съвет“;
4.6. Обсъдени и взети решения по искания  на административни ръководители на органите на съдебната власт за отпускане на средства за извършване на аварийни текущи ремонти и други дейности /осигуряване на достъпна среда/, свързани с поверените им за стопанисване имоти – 65 броя преписки, от които: 59 броя преписки по искания на административни ръководители на ПРБ, РС Велинград, ОС Габрово, ОС Разград, РС Добрич, РС Дулово, РС Елхово, ОС Пловдив, РС Трявна, РС Монтана, РС Тутракан,  ОС Хасково, РС Петрич, РС Горна Оряховица, ОС Силистра, РС Левски, РС Враца, РС Елена, Адм. съд Бургас, РС Гоце Делчев, ОС Велико Търново, РС Несебър, АпСНС, Адм. съд Пловдив,  Адм. съд Враца, ОС Хасково и др. Отложени – 6 бр. преписки,  като административните ръководители на органите на съдебната власт, направили искания свързани с ремонти, са уведомени за мотивите за отлагане, както следва: Софийски градски съд отказ за локална видеосистема в Съдебната палата в София, Окръжен съд Шумен, Районен съд Търговище, Окръжен съд Бургас, Върховен административен съд, Районен съд Девня.

5. През отчетния период, Комисия „Управление на собствеността“ взаимодейства с другите постоянни комисии към Пленума на ВСС и дирекции от администрацията на ВСС, както следва:
5.1. С Комисия „Бюджет и финанси“: съвместни заседания 5 броя и 84 преписки – за съгласуване на поименно разпределение на разходите на за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт по §51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2019 г., актуализация на Инвестиционната програма по §51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на ВСС за 2019 г., за съгласуване и одобрение на разходи по договори и за нови обекти; за корекции на бюджета на конкретен орган на съдебната власт, свързани със стопанисването на имотите; за разплащания и други; 17 преписки по компетентност; 1 за становище, 12 за сведение; 
5.2. С дирекция „Правна“ – 11 броя преписки, свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки, сключване на договори с избрани изпълнители, изпълнение на договори.

Отчетът е приет с решение на Комисия „Управление на собствеността” по протокол № 13/13.05.2020, т. 10.
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