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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   № 04

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 30.01.2019 г.


Днес, 30.01.2019 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
                                                                                       Боян Новански
ОТСЪСТВА: Пламена Цветанова.

           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: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с фирма „ГЕОС“ ЕООД за наем на имот, находящ се в гр. Разлог, в изпълнение решение на КУС, взето по протокол № 01/16.01.2019 г., т. 7.4.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА решението на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на Висшия съдебен съвет, взето по протокол № 02/23.01.2019 г., т. 17.
1.2.ПРИЕМА проекта на договор, изготвен от дирекция „Правна“, съвместно с дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

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

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с „ГЕОС“ ЕООД за наем за самостоятелни обекти с идентификатори 61813.759.305.1.1, 61813.759.305.1.2, 61813.759.305.1.3, 61813.759.305.1.4, 61813.759.305.1.5, ведно с прилежащите тераси, обслужващ коридор, стълбищни клетки, напълно обособена приемна на партерния етаж с площ 14 кв.м. и самостоятелен вход, и склад в сутерена на сградата, състоящ се от архив с площ 50 кв.м. и котелно помещение с площ 30 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 61813.759.305.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.759.305 по КККР на гр. Разлог, с административен адрес: гр. Разлог, ул. „Опълченска“ № 1-В, за нуждите на Районна прокуратура – гр. Разлог, за срок от 5 години, при наемна цена в размер на 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лв. без ДДС месечно или 1500 /хиляда и петстотин/ лв. с ДДС.
1.4. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.



2. ОТНОСНО: Доклад от Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ и Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“ в изпълнение решение на КУС, взето по протокол № 01/16.01.2019 г., т. 4.6.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


2.1. ПРИЕМА доклада на Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ и Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, изготвен в изпълнение решение на КУС, взето по протокол № 01/16.01.2019 г., т. 4.6.
2.2. ВЪЗЛАГА на председателя на Районен съд гр. Ихтиман да предостави допълнително информация за необходимия брой работни помещения, в които да бъдат настанени магистратите и служителите на съда, с оглед нормалното му функциониране по време на ремонта в Съдебна палата гр. Ихтиман, като изрази и становище във връзка с избора на подходящ общински имот.
2.3. ПРИЛАГА писмо с вх. № ВСС-1077/29.01.2019 г. от председателя на Районен съд гр. Ихтиман ведно с Констативен протокол от 11.01.2019 г., съдържащ дадено предписание от комисия от експерти към Община Ихтиман относно необходимостта от извършване на неотложен ремонт на сградата на Районен съд гр. Ихтиман във връзка с констатирани опасни елементи от фасадата на сградата, към преписката.
2.4. ВЪЗЛАГА на председателя на Районен съд гр. Ихтиман да предприеме необходимите действия по отстраняване на констатираните опасни елементи от фасадата на съдебната сграда, в изпълнение на дадените предписания от Община Ихтиман.
2.5. ИЗПРАЩА решението по т. 2 от настоящия протокол на председателя на Районен съд гр. Ихтиман, за сведение и изпълнение.



3. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ заложени в Инвестиционната програма на Висш съдебен съвет за 2018 г., към 31.12.2018 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

3.1. ПРИЕМА за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ от Инвестиционната програма на ВСС, към 31.12.2018 г.
3.2. ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ от Инвестиционната програма на ВСС, към 31.12.2018 г., на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС.


ІІ. Управление на собствеността


4. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване срока на договора за наем за три месеца с ЕТ „Васил Григоров“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

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

1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор с рег. № ВСС-489/13.01.2017 г., сключен между ВСС и ЕТ „Васил Григоров“ за наем на недвижим имот, представляващ целият трети етаж с полезна площ от 329,83 кв.м. санитарен възел на трети етаж с обща площ 29,76 кв.м., 6 бр. стаи на втори етаж с полезна площ 86,41 кв.м. и част от сутерен с площ 24,23 кв.м., ведно с ползваните общи части с площ 246,24 кв.м. от масивна триетажна сграда със застроена площ 587 кв.м. с площ по скица 607 кв.м. с кад. № 02508.55.57.1 и от сутерен с кад. № 02508.55.57.1.4 по кадастралната карта на гр. Балчик, област Добрич, с административен адрес: ул. „Стара планина“ № 2, за продължаване срока на договора с 3 /три/ месеца, считано от 01.01.2019 г.

Останалите клаузи по договор рег. № ВСС-489/13.01.2017 г. запазват действието си.

2. ОТМЕНЯ свое решение по протокол № 31/13.12.2018 г., т. 25.

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


5. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на помещения в сградата на Съдебна палата гр. Варна.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:
На основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт и писмо с рег. № ВСС-636/21.01.2019 г. от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Варна и от и.ф. административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна,

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

1. УТВЪРЖДАВА разпределението на помещенията в съдебна сграда, находяща се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 57, както следва:


СУТЕРЕН:

РАЙОНЕН СЪД
Архивни помещения – 2 броя.
	Котелно.
	Резервоар за нафта
	Помещение главно ел.табло
	Битовка.


РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Архивно помещение за веществени доказателства – 1 бр.

ПАРТЕР:

РАЙОНЕН СЪД
1. Кабинет дежурен съдия.
2. Съдебна зала №В.
3. Зала за „Разпити“.
4. Кабинет.
5. Деловодство.
6. Архив деловодство.

ПЪРВИ  ЕТАЖ:

РАЙОНЕН СЪД
1.Съдебна зала № I А.
2.Съдебна зала № I Б.
3.РАЙОННА  ПРОКУРАТУРА  Кабинет № 116

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
1.Кабинет № 104
2.Кабинет № 105
3.Кабинет № 106
4.Кабинет № 107
5.Кабинет № 108
6.Кабинет № 109
7.Кабинет № 110
8.Кабинет № 111
9.Кабинет № 112
10.Кабинет № 113
11.Кабинет № 114
12.Кабинет № 115

ВТОРИ  ЕТАЖ:

РАЙОНЕН СЪД:
1.Съдебна зала № 2.
2.Кабинет № 201.
3.Кабинет № 202.
4.Кабинет № 203.
5.Кабинет № 204.
6.Кабинет № 205.
7.Кабинет № 206.
8.Кабинет № 207.
9.Кабинет № 208.
10.Кабинет № 209.
11.Кабинет № 210.
12.Кабинет № 211.
13.Кабинет № 212.
14.Кабинет № 213.
15.Кабинет № 213 А
16.Кабинет № 214.
17.Кабинет № 214 А
18.Кабинет № 216.
19.Кабинет № 217.
20.Кабинет № 218.
21.Кабинет № 219.

РАЙОНЕН СЪД 
1.Кабинет № 215.

ТРЕТИ  ЕТАЖ:         

РАЙОНЕН СЪД 
1.Съдебна зала №3.

 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
1. Кабинет № 301.
2. Кабинет № 302.
3. Кабинет № 303.
4. Кабинет № 304.
5. Кабинет № 305.
6. Кабинет № 306.
7. Кабинет № 307.
8. Кабинет № 308.
9. Кабинет № 309.
10. Кабинет № 310.
11. Кабинет № 311.
12. Кабинет № 312.
13. Кабинет № 313.
14. Кабинет № 314.
15. Кабинет № 315.
16. Кабинет № 316.
17. Кабинет № 317.
18. Кабинет № 318.
19. Кабинет № 319.
20. Кабинет № 320.
21. Кабинет № 321

ЧЕТВЪРТИ  ЕТАЖ:

РАЙОНЕН  СЪД
Съдебна зала № 4.
Кабинет № 401.
Кабинет № 402.
Кабинет № 403.
Кабинет № 404.
Кабинет № 409.
Кабинет № 410.
Кабинет № 411.
Кабинет № 414.
Кабинет № 414 А.
Кабинет № 415.
Кабинет № 416.

РАЙОННА ПРАКУРАТУРА
Кабинет № 405.
Кабинет № 406.
Кабинет № 407.
Кабинет № 408.
Кабинет № 412.
Кабинет № 418.
Кабинет № 419.

ВОЕННО-ОКРЪЖНА  ПРОКУРАТУРА  ГР.СЛИВЕН, ВОЕННО-СЛЕДСТВЕН  УЧАСТЪК  ВАРНА
Кабинет № 413.
Кабинет № 413 А.
Кабинет № 417.
Архивно помещение – 1 бр.

ПЕТИ  ЕТАЖ:

	РАЙОНЕН СЪД 
Съдебна зала №5.
Кабинет № 501.
Кабинет № 502.
Кабинет № 503.
Кабинет № 504.
Кабинет № 505.
Кабинет № 506.
Кабинет № 507.
Кабинет № 508.
Кабинет № 509.
Кабинет № 510.
Кабинет № 511.
Кабинет № 512.
Кабинет № 513.
Кабинет № 513 А.
Кабинет № 514 А.
Кабинет № 514.
Кабинет № 515.
Кабинет № 516.
Кабинет № 517.
Кабинет № 518.
Кабинет № 519.

         ШЕСТИ  ЕТАЖ:

	Съдебна зала  № 6.

Кабинет № 601.
Кабинет № 602.
Кабинет № 603.
Кабинет № 604.
Кабинет № 605.
Кабинет № 606.
Кабинет № 607.
Кабинет № 608.
 Кабинет № 609.
 Кабинет № 610.
Кабинет № 611.
Кабинет № 612.
Кабинет № 613.
Заседателна зала - № 614.
Кабинет № 615.
Кабинет № 616.
Кабинет № 617.
Кабинет № 618.
Кабинет № 619.
Кабинет № 620.

Забележка: ОБЛАСТНО ЗВЕНО „ОХРАНА“ заема Помещение за арест на партер.

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


6. ОТНОСНО: Устен доклад от Надя Горгорова – младши експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в изпълнение решение на КУС, взето по протокол № 03/23.01.2019 г., т. 3.3.

Г-жа Горгорова докладва за внедрения в АВСС продукт на ПОЛИКОНТ.  За нуждите на финансовото управление и контрол и дейността свързана с възлагането на обществените поръчки се използва версия ПОЛИКОНТ 4.586 от отдел „Обществени поръчки“ и звено „Финансови контрольори“ в АВСС. 
Продуктът дава възможност за: 
- Регистрация на договорите;
- Справки за сключени и изтичащи договори;
 	- Справки за договори по контрагенти и за избран контрагент;
- Анализ на изпълнението на договорите - общи и по параграфи;
 	- Справки за връзки между контролни листа за поети задължения и извършени разходи.
Г-жа Горгорова увери Комисията, че внедреният софтуер е изцяло автоматизиран, представляващ гъвкаво решение на потребностите на органа и неговата администрация, отговарящ на изискванията на българското законодателство и от тази позиция, той е изключително полезен за работата на дирекцията. Подробно бе обяснен механизмът на подредба на договорите, проследяването на техните срокове, възможностите за търсене, с което изцяло обоснова ползата от работата с този продукт.
Отправено е искане до Главния секретар на ВСС за осигуряване на достъп до програмата на служител от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

6.1. ПРИЕМА устния доклад на Надя Горгорова – младши експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, в изпълнение решение на КУС, взето по протокол № 03/23.01.2019 г., т. 3.3.


7. ОТНОСНО: Изслушване на председателя на Софийски районен съд във връзка с подадени писма до Комисия „Управление на собствеността“ с вх. № ВСС-7278/13.06.2018 г. по отношение на запазения стопански инвентар на Софийски районен съд, за който има възможност да бъде предложен на съдебната система за ползване и вх. № ВСС-13414/07.11.2018 г. по отношение на отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост за нуждите на СРС.

Г-н Ангелов – председател на Софийски районен съд сподели, че по отношение на движимите вещи, находящи се в сградата на бул. „Драган Цанков“ № 5 интерес са проявили организации, извън съдебната система. Същите са изразили становището си, че ще поемат разноските по демонтажа и превоза на движимите вещи, което ще спести финансови средства от страна на Висшия съдебен съвет. Във връзка с оформянето на необходимите документи за предоставяне на движимите вещи председателят на съда отправи искане да бъде определено лице за контакт от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в АВСС, което да оказва необходимото съдействие.
По отношение на предоставянето на жилища от ведомствения жилищен фонд на ВСС за нуждите на Софийски районен съд г-н Ангелов заяви, че Софийски районен съд е най-големият съд в страната, съответно с най-голям брой магистрати /202 щ.бр, реално работещи – 170/ и съдебни служители /624 щ.бр./, като общият им брой възлиза на 846 щ. бр., като за съда не са предвидени жилища от ведомствения жилищен фонд. Според председателя на съда в по-голямата си част магистратите и съдебните служители отговарят на критериите, предвидени в Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди. Г-н Ангелов подчерта, че предвид размера на трудовото възнаграждение на съдебните служители в съда спрямо стандарта на живот в столицата ще бъде проявен интерес от страна, както на действащи и командировани съдии, така и от страна на съдебните служители, които отговарят на условията да кандидатстват за настаняване в жилища от ведомствения жилищен фонд на ВСС, при условия че бъде уважено искането и бъде предоставена квота на СРС.

С оглед на изложеното, по поставените въпроси беше проведено обсъждане. След проведеното обсъждане,

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

7.1. ОПРЕДЕЛЯ лице за контакт - г-жа Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, което да оказва необходимото съдействие на Софийски районен съд при оформянето на необходимите документи относно безвъзмездно предоставяне на движимите вещи на органи и/или организации, извън съдебната система.
7.2. ПРИЕМА потвърждението, изразено от председателя на Софийски районен съд относно необходимостта от предоставянето на жилища от ведомствения жилищен фонд на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Софийски районен съд.
7.3. ИЗПРАЩА решението по т. 7.2. на председателя на Жилищната комисия, по компетентност.



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



