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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   № 10

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 03.04.2019 г.


Днес, 03.04.2019 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”, Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, инж. Димитър Шиклев – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ и Надя Горгорова – младши експерт – икономист 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 Мая Атанасова – главен експерт – юрисконсулт в отдел „ПОНД“, дирекция „Правна“ в АВСС в изпълнение решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС по протокол 0 09/20.03.2019 г., т. 7.6.
2. Доклад от инж. Димитър Шиклев – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ във връзка с извършен оглед на ведомствен апартамент, находящ се в гр. София, Зона „Б-18“ с наемател Михаела Стефанова.
3. Писмо с вх. № ВСС-6836/03.04.2019 г. от държавна комисия по сигурността на информацията относно изпълнение на Решение № 168/28.03.2019 г. на Министерския съвет.
І. Поканени в заседание на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет:

1. ОТНОСНО: Среща с административните ръководители на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, и с г-н Даниел Аттарян – упълномощен представител на Консорциум „РСРП – София“, поканени в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС по протокол № 09/20.03.2019 г., т. 12.

На заседанието присъстваха г-н Александър Ангелов – административен ръководител на Софийски районен съд, г-н Радослав Тодоров – заместник на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, г-н Марин Стойнов – началник отдел „Стопанско управление на съдебното имущество“ в Софийски районен съд и г-н Крум Григоров – главен специалист-поддръжка сгради при Софийска районна прокуратура.

От страна на изпълнителя присъстваха: г-н Даниел Бердж Аттарян – упълномощен представител на Консорциум „РСРП – София“, г-н Александър Рашков Стайнов и г- Чавдар Бонев – „РС Инженеринг“ ЕООД.

След проведеното обсъждане по поставените въпроси,

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

1.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да осъществи контрол във връзка с поетите ангажименти от страна на г-н Стайнов – представител на „РС Инженеринг“ ЕООД за доставката и монтирането на чилъра на СРП до 14 април 2019 г. и на г-н Аттарян - упълномощен представител на Консорциум „РСРП – София“, по отношението на отстраняване на повредата, свързана със захранващия  кабел на хладилен агрегат на СРС, до 10 април 2019 г. 

1.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да осъществи контакт с изпълнителите с оглед предоставянето от тяхна страна на телефони за връзка, при възникнали аварийни ситуации, като телефоните бъдат предоставени на административните ръководители на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура.


IІ. Инвестиционна дейност:


	2. ОТНОСНО: Съгласуване на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на вътрешен асансьор в сграда с идентификатор 17395.501.1089.2, за осигуряване на достъпна среда, намиращ се в УПИ I - 1089, кв. 125, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, по писмо рег. № ВСС-4620/31.12.2018 г. от г-жа Магдалена Жбантова-Стефанова, председател на Районен съд гр. Гоце Делчев.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

2.1. ПРИЕМА становището на  отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ и отдел „Инвестиции в строителството“,  дирекция „УССВ“ на  АВСС.
2.2. СЪГЛАСУВА документацията за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на вътрешен асансьор в сграда с идентификатор 17395.501.1089.2, за осигуряване на достъпна среда, намиращ се в УПИ I - 1089, кв. 125, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, по писмо рег. №ВСС-4620/31.12.2018 г. от г-жа Магдалена Жбантова-Стефанова, председател на Районен съд гр. Гоце Делчев с направените в становището забележки.
2.3. ИЗПРАЩА решението по т. 2 от настоящия протокол, ведно със становището на отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ и отдел „Инвестиции в строителството“, дирекция „УССВ“ на АВСС, на председателя на Районен съд гр. Гоце Делчев.

IІІ. Управление на собствеността

	3. 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“, считано от 01.04.2019 г.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:


3.1. 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 01.04.2019 г.

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


3.2. ВНАСЯ предложението като допълнителна точка в редовното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 04.04.2019 г.



	4. ОТНОСНО: Писмо с вх. № ВСС-2019/13.03.2019 г. на председателя на Софийски районен съд във връзка с предоставяне на имущество на външни ведомства – Министерство на вътрешните работи /в частност СДВР/ и Дирекции „Социално подпомагане“ в гр. София към Агенция за социално подпомагане.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

4.1. ИЗМЕНЯ решението си взето по протокол № 04/30.01.2019г., т. 7.1., по отношение определеното лице за контакт г-жа Лидия Кирилова, като ОПРЕДЕЛЯ лице за контакт - г-жа Иванка Христова - началник 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.


4.2. Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, административния ръководител на Софийски районен съд да предостави безвъзмездно движими вещи по приложения списък на Министерство на вътрешните работи /в частност СДВР/ и Дирекции „Социално подпомагане“ в гр. София към Агенция за социално подпомагане, след изразяване на съгласие за получаването им.

ИЗПРАЩА решението по т. 1 на административния ръководител на Софийски районен съд, за сведение и изпълнение.

ЗАДЪЛЖАВА административния ръководител на Софийски районен съд да изпрати копия от приемо-предавателните протоколи във Висшия съдебен съвет, по 1 екземпляр за дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ и за дирекция „Бюджет и финанси“.

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


	5. ОТНОСНО: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“ относно допълнително споразумение към договор № ВСС-8071/15.06.2017 г. за безвъзмездно управление на общински нежилищни имоти – публична собственост на ВСС, за нуждите на Административен съд гр. Благоевград и Районна прокуратура гр. Благоевград, намиращи се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

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

1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише допълнително споразумение към договор № ВСС-8071/15.06.2017 г. /601723/30.06.2017 г./ за безвъзмездно управление на общински нежилищни имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на ВСС, за нуждите на Административен съд гр. Благоевград и Районна прокуратура гр. Благоевград,  с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2, с което се изменя срокът на договора на безсрочен, до отпадане на нуждата от предоставените имоти.

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


	6. ОТНОСНО: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“ относно разпределение на ползването на помещенията в сградата на Съдебна палата гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:


На основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт, във връзка с писмо рег. № ВСС-285/18.03.2019 г. от административния ръководител на Окръжен съд – Ямбол, с приложен протокол № 885/14.03.2019 г. - проект за разпределение на помещенията в Съдебна палата – Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1, съгласуван от административните ръководители на Окръжен съд – Ямбол, Окръжна прокуратура – Ямбол, Районен съд – Ямбол, Районна прокуратура – Ямбол, от началника на Областно звено „Охрана“ – Ямбол и Агенция по вписванията – Ямбол,  

6.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:

На основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт,

РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Съдебна палата – Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1, както следва:

ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ /СУТЕРЕН/

ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ
1. Стая № 3 – Машинно отделение асансьор
2. Водомерно помещение
3. Котелно помещение
4. Помещение за кафе-клуб
5. Архив
6. Архив
7. Гаражно помещение

РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ
1. Архив
2. Санитарен възел

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ЯМБОЛ
1. Архив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЯМБОЛ
1. Архив

ПЪРВИ ЕТАЖ

ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ
1.Стая № 107 – Регистратура
2. Офис „Връчване призовки и съдебни книжа“ /ползва се и от РС – Ямбол/
3. Стая № 120 – Сървърно помещение 
4. Стая № 123 – Кабинет
5. Стая № 124 – Кабинет
6. Стая № 125 – Склад
7. Стая № 126 – хранилище „Веществени доказателства“

РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ
1.Стая № 101 – Деловодство
2. Стая № 102 – Деловодство „Архив“
3. Стая № 103 – Бюро „Съдимост“
4. Стая № 104 – Регистратура
5. Стая № 105 – Деловодство
6. Стая № 108 – Кабинет
7. Стая № 109 – Кабинет
8. Стая № 110 - Кабинет
9. Стая № 112 - Кабинет
10. Стая № 113 - Кабинет
11. Стая № 114 – Кабинет
12. Стая № 115 – Кабинет
13. Стая № 116 – Сървърно помещение
14. Стая № 117 – Регистратура „Класифицирана информация“
15. Стая № 118 – Сервизно помещение
16. Стая № 121 – Деловодство
17. Стая № 122 – Кабинет
18. Съдебна зала № 1
19. Съдебна зала № 2
20. Санитарно помещение – 2 бр.

ВТОРИ ЕТАЖ

ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ
	1. Стая № 201 – Кабинет
2. Стая № 202 - Кабинет
3. Стая № 203 - Кабинет
4. Стая № 204 - Кабинет
5. Стая № 205 – Кабинет
6. Стая № 206 – Конферентна зала
7. Стая № 207 – Кабинет
8. Стая № 208 – Кабинет
9. Стая № 209 – Кабинет
10.Стая № 210 – Кабинет
11.Стая № 211 – Кабинет
12.Стая № 212 – Кабинет
13.Стая № 213 – Кабинет
14.Стая № 214 – Съдебни секретари
15.Стая № 215 – Регистратура „Класифицирана информация“
16.Стая № 216 – Деловодство „Архив“
17.Стая № 217 – Деловодство
18.Стая № 218 – Кабинет
19.Стая № 219 – Кабинет
20.Стая № 220 – Кабинет
21.Стая № 221 – Кабинет
22.Стая № 222 – Кабинет
23.Стая № 223 – Кабинет
24.Стая № 224 – Кабинет
25.Стая № 225 – Кабинет
26.Стая № 226 – Склад
27.Стая № 227 – Склад
28.Стая № 228 – Сервизно помещение
29.Съдебна зала № 3
30.Санитарни помещения – 2 бр.
31.Помещение за банков офис

ТРЕТИ ЕТАЖ

ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ
1. Съдебна зала № 7
2. Съдебна зала № 8

РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ
1. Съдебна зала № 4
2. Съдебна зала № 5

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ЯМБОЛ
1. Стая № 301 – Кабинет
2. Стая № 302 – Офис
3. Стая № 303 – кабинет
4. Стая № 304 – Кабинет
5. Стая № 305 – Кабинет
6. Стая № 306 – Кабинет
7. Стая № 307 – Кабинет
8. Стая № 308 – Кабинет
9. Стая № 309 – Съдебен администратор
10.Стая № 310 – Системен администратор /сървърно помещение/
11.Стая № 312 – Регистратура „Класифицирана информация“
12.Стая № 314 – Съдебни секретари
13.Стая № 319 – Регистратура и деловодство
14.Стая № 320 – Кабинет
15.Стая № 327 – Кабинет
16.Санитарни помещения – 2 бр.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЯМБОЛ
1. Стая № 311 – Кабинет
2. Стая № 313 – Кабинет
3. Стая № 315 – Регистратура и деловодство 
4. Стая № 316 – Кабинет
5. Стая № 317 – Кабинет
6. Стая № 318 – Регистратура и деловодство
7. Стая № 321 – Кабинет
8. Стая № 322 – Кабинет
9. Стая № 323 – Кабинет
10.Стая № 324 – Кабинет
11.Стая № 325 – Кабинет
12.Стая № 326 – Кабинет

ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ

РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ
1. Стая № 400 – Офис
2. Стая № 401 – Кабинет
3. Стая № 402 – Кабинет
4. Стая № 403 – Кабинет
5. Стая № 404 – Кабинет
6. Стая № 405 – Кабинет
7. Стая № 406 – Кабинет
8. Стая № 407 – Кабинет
9. Стая № 408 – Кабинет
10.Стая № 409 – Кабинет
11.Стая № 410 – Кабинет
12.Стая № 411 – Кабинет
13.Стая № 412 – Кабинет
14.Стая № 413 – Кабинет
15.Стая № 414 – Кабинет
16.Стая № 415 – Кабинет
17.Стая № 416 – Кабинет
18.Стая № 417 – Кабинет
19.Стая № 418 – Заседателна зала
20.Стая № 419 – Сервизно помещение
21.Стая № 420 – Съдебни секретари
22.Стая № 421 – Съдебни секретари
23.Стая № 422 – Кабинет
24.Стая № 423 – Кабинет
25.Стая № 424 – Кабинет
26.Стая № 425 – Кабинет
27.Стая № 426 – Кабинет
28.Стая № 427 – Кабинет
29.Санитарни помещения – 2 бр.

Забележка: 
Агенция по вписванията – Ямбол се помещава:
На приземен етаж /сутерен/
1. Стая № 1 – Търговски регистър
2. Стая № 2 – Длъжностно лице по регистрация
3. Стая № 4 – Търговски регистър
4. Стая № 4А – Търговски регистър
На първи етаж
1. Стая № 111 – Имотен регистър
2. Стая № 111А – Имотен регистър
3. Стая № 127 – Имотен регистър – архив
4. Стая № 128 – Имотен регистър

Областно звено „Охрана“ – Ямбол се помещава: 
На приземен етаж /сутерен/
1. Конвойна
2. Деловодство
3. Кабинет
4. Съблекалня
5. Помещение за задържани лица
6. Оръжейна
7. Санитарен възел
На първи етаж
1. Стая № 106 – дежурна стая
6.2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол за сведение и изпълнение и на административните ръководители на Окръжна прокуратура гр. Ямбол и Районна прокуратура гр. Ямбол, за сведение.

6.3. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващо редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.



	7. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет за периода 17.01.2018 г. – 14.12.2018 г.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:


7.1. ПРИЕМА Отчета за дейността на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет за периода 17.01.2018 г.-14.12.2018 г. 
7.2. ИЗПРАЩА Отчета за дейността на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет за периода 17.01.2018 г.-14.12.2018 г. на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, за включване в Годишния доклад на ВСС за 2018 г.
7.3. Да се публикува Отчета за дейността на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет за периода 17.01.2018 г.-14.12.2018 г. на интернет страницата на ВСС, раздел „Постоянни комисии“, подраздел „КУС“ – Отчети.







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

	
	8. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – главен експерт – юрисконсулт в отдел „ПОНД“, дирекция „Правна“ в АВСС в изпълнение решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС по протокол 0 09/20.03.2019 г., т. 7.6.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И: 


8.1. ПРИЕМА за сведение доклада на Мая Атанасова – главен експерт – юрисконсулт в отдел „ПОНД“, дирекция „Правна“ в АВСС, изготвен в изпълнение решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС по протокол 0 09/20.03.2019 г., т. 7.6.



9. ОТНОСНО: Доклад от инж. Димитър Шиклев – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ във връзка с извършен оглед на ведомствен апартамент, находящ се в гр. София, Зона „Б-18“ с наемател Михаела Стефанова.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:


9.1. ПРИЕМА доклада на инж. инж. Димитър Шиклев – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ във връзка с извършен оглед на ведомствен апартамент № 66, находящ се в гр. София, Зона „Б-18“ кв. 126, бл. 1-2, вх. А, ет. 14, с наемател Михаела Стефанова.
9.2. Счита, че извършването на разход по възстановяване на водопроводната мрежа във ведомствен апартамент № 66, находящ се в гр. София, Зона „Б-18“, кв. 126, бл. 1-2, вх. А, ет. 14 е неотложно необходимо. 
9.3. РАЗХОДЪТ ще бъде разплатен от резерва за неотложни и непредвидени дейности по § 10-00 „Текущи разходи“ по бюджета на ВСС, след представяне на фактура от наемателя.
9.4. За решението да бъде уведомен наемателя с цел предприемане на спешни действия по отстраняване на констатираните неизправности в предоставения й апартамент. 


10. ОТНОСНО:  Писмо с вх. № ВСС-6836/03.04.2019 г. от държавна комисия по сигурността на информацията относно изпълнение на Решение № 168/28.03.2019 г. на Министерския съвет.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:


10.1. ОПРЕДЕЛЯ Надя Горгорова – младши експерт – икономист в отдел „Управление на собствеността“, да вземе участие при фактическото приемане на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, съвместно с представители на дирекция „Бюджет и финанси” и да подпише приемо-предавателен протокол.
10.2. ИЗПРАЩА настоящото решение на дирекция „Бюджет и финанси” за определяне на представители, които да вземат участие в приемо-предавателните действия по т. 10.1.
10.3. ИЗПРАЩА решението по т. 10 от настоящия протокол на главния секретар на ВСС за издаване на заповед в съответствие с решение по т. 23 от протокол № 43/24.11.2016 г. на Пленума на ВСС.
10.4. ИЗПРАЩА решението по т. 10 от настоящия протокол на Главна дирекция „Охрана“, за определяне на представител за участие в приемо-предавателните дейности.




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




