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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   № 18

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 12.06.2019 г.


Днес, 12.06.2019 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
Пламена Цветанова                                                                                       
Олга Керелска
                                                                                       

ОТСЪСТВА: Боян Новански.

           От администрацията на ВСС присъстваха: Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, Пламен Евтимов – началник отдел „Инвестиции и строителство, Красимира Василева - началник отдел „ЮСДКВСС”, дирекция „Правна“, инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, инж. Димитър Шиклев – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, инж. Надежда Стоянова - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, 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-икономист в отдел „Управление на собствеността“.


І. Инвестиционна дейност:


1. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на главния прокурор на Република България, с право да преупълномощава, да представлява ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ за обект „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“, във връзка с писмо вх. рег. № ВСС – 6741/31.05.2019 г. от прокуратура на Република България. 
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.





КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

	Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да делегира правомощия на Главния прокурор, да представлява ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ, пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура за обект „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“, с право да преупълномощава трети лица.  
	1.2. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.

	(В гласуването на решението по т. 1 г-жа Керелска не участва.)


2. ОТНОСНО: Информация в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС по протокол № 17/05.06.2019 г., т. 2.2.2. за хода на финансиране на планови /утвърдени по т. 2.1 от Протокол №1/16.01.2019 г. на заседание на КУС/ и аварийни ремонти,  както и предложение за актуализация на утвърдения списък на исканията.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

	2.1. ПРИЕМА доклада на инж. Димитър Шиклев – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“.
	2.2. УКАЗВА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да изразява положителни становища по искания за осигуряване на средства  за текущи ремонти, според тяхната наложителност и необходимост, предвид наличните средства по § 10-30 „Текущ ремонт“, до анализ на средствата по § 51-00 „Основен ремонт“ през м. юли 2019 г.
	2.3. ВАЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство“, след анализа на наличните средства по § 51-00 „Основен ремонт“ през м. юли 2019 г. в срок до 15.07.2019 г., да предложи на КУС списък на исканията за текущи ремонти, които е възможно да бъдат финансирани до края на 2019 г., такива, които ще бъдат включени за финансиране през 2020 г., както и такива, които отпадат от финансиране. Предложените за отпадане от финансиране искания, да бъдат подкрепени с обосновка и мотив, както и с проекти на писма до съответните административни ръководители.
	
	(В гласуването на решението по т. 2 не участва г-жа Керелска.)


3. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Айтос с вх. № ВСС-4883/30.05.2019 г., в изпълнение на Решение на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 14/15.05.2019 г., т. 3, за осигуряване на достъпна среда в сградата на съда.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

	3.1. Наложително, необходимо и целесъобразно е закупуването на мобилно устройство тип верижен стълбищен робот, модел LG 2004 Basic, за осигуряване на безпрепятствен достъп на хората с намалена подвижност и хора с увреждания в сградата на Районен съд – Айтос.
	Стойността на разхода е определена в размер на 5 500,00 /пет хиляди и петстотин/ лева с ДДС, съгласно най-ниското ценово предложение на „АДАПТ БГ“ ЕООД.  
Средствата да са за сметка на § 52-00 „Придобиване на ДМА".

	Мотиви:
	В Районен съд гр. Айтос е извършена проверка от Комисията за защита от дискриминация /КЗД/. Съставен е констативен протокол за липсата на външна и вътрешна достъпна архитектурна среда за хора с намалена подвижност и с увреждания до етажа на съда.
	В тази връзка  и в изпълнение изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (Обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г., доп., бр. 54 от 2011 г.) е наложително, необходило и целесъобразно закупуване на Устройство за изкачване на стълби с инвалидни колички.
	3.2. РЕШЕНИЕТО по т. 3.1. да бъде изпратено на Комисия „Бюджет и финанси“, за корекция на бюджета на Районен съд - Айтос.



IІ. Управление на собствеността


4. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 14.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


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-4053/28.03.2019г. от Прокуратурата на Република България с приложено разпределение ползването на помещенията на Окръжна прокуратура – Видин, ул. „Дунавска“ № 14, изготвено по  предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Видин,

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



I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура – Видин, ул. „Дунавска“ № 14, както следва:

На Окръжна прокуратура – Видин:
На партерен етаж: 
1. помещение за прием на граждани /съвместно с РП/
2. стая за помощен персонал /съвместно с РП/
3. гараж и склад № 1
4. гаражи с №№ 2, 3 и 5
5. помещение за дежурен сътрудник по охраната
 
На първи етаж: 
1. 4 бр. гишета за обслужване на граждани /съвместно с РП/
2. стая № 2 – деловодство
3. стая № 3 – деловодство
4. стая № 4 – счетоводство
5. стая № 5 -  машинописки
6. стая № 6 – системен администратор /съвместно с РП/
7. сървърно /съвместно с РП/
8. стая № 7 – РКИ /съвместно с РП/
9. стая № 8 – служител по СИ /съвместно с РП/ 

На втори етаж: 
1. стая № 1 – прокурор
2. стая № 2 – прокурор,
3. стая № 3 – административен ръководител
4. стая № 4 – административен секретар и съдебен администратор
5. стая № 5 – прокурор
6. стая № 6 – прокурорски помощници
7. архив
8.стая за веществени доказателства
9. стая № 7 – прокурор
10. стая № 8 – прокурор
11. стая № 9 – прокурор

На четвърти етаж: 
1. заседателна зала
2. стая № 1 /две помещения/ - следователи
3. стая № 2 /две помещения/ - следователи
4. стая № 3 – завеждащ Окръжен следствен отдел
5. стая № 4 /две помещения/ - следователи
6. стая № 5 – следователи
7. архив
8. стая № 6 – деловодство
9. стая № 7 – деловодство
10. стая № 8 – офис
11. склад

 На Окръжна прокуратура – Видин за нуждите на Районна прокуратура – Видин:
На партерен етаж: 
1.гараж № 4

На първи етаж: 
1.стая № 1 – деловодство
2. стая № 9 – счетоводство
3. стая № 10 – машинописки

На трети етаж: 
1. стая № 1 /две помещения/ - прокурори
2. стая № 2 – административен ръководител
3. стая № 3 /две помещения/ - прокурори
4. стая № 4 – прокурор
5. стая № 5 – прокурор
6. стая № 6 – архивар
7. архив
8. стая № 7 – стая за веществени доказателства
9. стая № 8 – административен секретар и главен специалист АД
10. стая № 9 –три помещения/ - прокурори и младши прокурори

	4.2.  Изпраща решението по т. 4.1 на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Видин, за сведение и изпълнение.
4.3. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.



5. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


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-4053/28.03.2019г. от Прокуратурата на Република България с приложено разпределение ползването на помещенията на Окръжна прокуратура – Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, изготвено по предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Кърджали,

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

I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура – Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, както следва:

На Окръжна прокуратура – Кърджали:

На първи етаж: 
1. пропуск /съдебна охрана/ и чакалня /съвместно с РП/
2. стая № 1 – чистач/куриер /съвместно с РП/
3. стая № 14 – счетоводство
4. стая № 15 – прокурор
5. стая № 16 – склад
6. стая № 17 – шофьор призовкар
7. стая № 18 – счетоводство
8. стая № 19 – системен администратор
9. санитарен възел.

На втори етаж: 
1. стая № 21 – завеждащ окръжен следствен отдел
2. стая № 22 – съдебен деловодител
3. стая № 23 – следовател
4. стая № 24 – следовател
5. стая № 25 – завеждащ служба РНКИ
6. стая № 26 – служител по сигурността на информацията
7. стая № 27 – системен администратор
8. стая № 28 – деловодство
9. санитарен възел.

На четвърти етаж: 
1. стая № 40 – главен специалист АД
2. стая № 41 – административен ръководител
3. стая № 42 – прокурор
4. стая № 43 – прокурор
5. стая № 44 – прокурор
6. стая № 46 – съдебен администратор
7. стая № 47 – прокурор
8. стая № 48 – деловодство
9. стая № 49 – деловодство
10. санитарен възел.

В мазе: 

	4 бр. архивни помещения

 котелно
 санитарен възел.

На Окръжна прокуратура – Кърджали за нуждите на Районна прокуратура – Кърджали:

На първи етаж: 
стая № 13 – счетоводство

На трети етаж: 
1.стая № 30 – деловодство
2. стая № 31 – административен ръководител 
3.стая № 32 – съдебен администратор и главен специалист АД
4. стая № 33 – съдебен деловодител
5. стая № 34 – съдебен деловодител
6. стая № 35 – прокурор
7. стая № 36 – прокурор
8. стая № 37 – прокурор
9. стая № 38 – копирна техника
10. стая № 39 – прокурор
11. санитарен възел.

В мазе: 
1 бр. архив
1 бр. склад за веществени доказателства.

	5.2. Изпраща решението по т. 5.1 на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Кърджали, за сведение и изпълнение.

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




6. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до МРРБ за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична държавна собственост в гр. Монтана, ул. „Марин Дринов“ № 2 на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Монтана.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова - главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.



КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:


6.1. ПРИЕМА за сведение доклада от Лидия Кирилова - главен експерт в дирекция „УССВ“.
6.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:
На основание чл. 15, ал. 4 от Закона за държавната собственост, чл. 7, ал. 1 и ал. 5, чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 1 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, както и писмо рег. № ВСС-4840/18/11.03.2019 г. от г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България и предварително становище рег. № 11-01-53/22.01.2019 г. от Министерство на правосъдието,

 УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Монтана,  върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ трети етаж от четириетажна административна сграда със застроена площ 437 кв.м., ведно с пристройка към сградата със застроена площ 49 кв.м. и разгъната застроена площ 98 кв.м., находящ се в гр. Монтана, ул. „Марин Дринов“ № 2, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 2647/25.07.2005 г., по реда на чл. 17, ал. 1 и чл. 15, ал. 2, изр. първо от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
6.3. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.




7. ОТНОСНО: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“ в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС по протокол 03/23.01.2019 г., т. 6 във връзка с искане за възстановяване на средства за извършен ремонт във ведомствено жилище от наемателя.



КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

	7.1.  ПРИЕМА доклада от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.
 7.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за следващото заседание на КУС да проучи и предложи: 
- вещо лице със съответната правоспособност, което да изготви оценка на извършените от наемателя ремонти в имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 70, гр. София, р-н „Люлин“, бл. 302, ет. 13; 
- прогнозна стойност и срок за изготвяне на оценката; 
- формулиране на задачата за изпълнение  към вещото лице. 




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






