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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   № 19

от заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 19.06.2019 г.


Днес, 19.06.2019 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                                                                                       
Боян Новански 

                                                                                       
ОТСЪСТВА: Олга Керелска.


           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“, Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, Анжела Цветанова – старши експерт – юрисконсулт 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“.



1.1. ОТНОСНО: Проект на решение за отправяне на предизвестие за прекратяване на договор за наем.
1.2. ОТНОСНО: Предложение от членове на Висшия съдебен съвет за осигуряване на работни помещения на органите на съдебна власт на територията на гр. София, след извършен анализ на сградния фонд.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:



1.1.1. ПРИЕМА доклада на г-н Евгени Диков – член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС относно сключени договори за наем, по които наемател е Висшия съдебен съвет и предложението от членове на Висшия съдебен съвет за осигуряване на работни помещения на органите на съдебна власт на територията на гр. София.

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

1. На основание чл. 9, ал. 1, т. 4 от Договор № ВСС-4637/30.03.2017 г. за наем между ВСС и „Транслат“ АД за част от сграда, находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ № 7 отправя предизвестие за прекратяване на договора за наем, считано от 01.01.2020 г.

1.1.3. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 27.06.2019 г.


/В 10,35 ч. г-жа Цветанова влиза в залата/


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

На основание чл. 388, ал.1 от Закона за съдебната власт разпределя помещенията на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, ул. „Позитано“ № 24а, бул. „Майор Векилски“ № 2, ул. „Монтевидео“ № 21 и ул. „Г. С. Раковски“ № 185, ползвани от органите на съдебна власт на територията на гр. София, както следва:

1.1. Административен съд – София област, с административен адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 7, да заеме кабинетите на седми етаж в сградата на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М.Д. Скобелев“ № 23.
1.2. Административен съд – София област, с административен адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 7,  да заеме две съдебни зали в сградата на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М.Д. Скобелев“ № 23, които към настоящия момент се ползват от Софийски районен съд.
1.3. Административен съд – София област, с административен адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 7,  да обособи помещения за деловодства и регистратура в десния коридор на партера и архив в част от помещенията в сградата на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М.Д. Скобелев“ № 23, ползвани към настоящия момент от Софийска районна прокуратура.
	2.1. Окръжна прокуратура – София, с административен адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 7,  да ползва всички помещения в сградата, находяща се в гр. София, ул. „Позитано“  № 24а, ползвани към настоящия момент от Военно – окръжна прокуратура гр. София.
	3.1. Военно-окръжна прокуратура гр. София, с административен адрес гр. София, ул. „Позитано“ № 24а, да ползва всички работни кабинети, в сградата, находяще се в гр. София, бул. „Майор Векилски“ № 2, ползвани към настоящия момент от Бюрото по защита при Главния прокурор.
	4. Следователите и служителите от Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, които към настоящия момент се помещават в сградата, находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ № 7, да се преместят в свободните кабинети на ул. „Монтевидео“ № 21.
	5. Служителите от АВСС в отдел „Обществени поръчки“ към дирекция „Правна“,  дирекция „Международна дейност“,  дирекция „Вътрешен одит“ /които към настоящия момент се помещават в сградата, находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ № 7/,  Дирекция „Управление на собствеността“ и членове на ВСС, да се преместят в сградата, находяща се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185. 

	или алтернативно

	Служителите от АВСС в отдел „Обществени поръчки“ към дирекция „Правна“,  дирекция „Международна дейност“,  дирекция „Вътрешен одит“ /които към настоящия момент се помещават в сградата, находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ № 7/,  членовете на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия, служителите от Дирекция „Конкурси на магистрати“ и Дирекция „Атестиране на магистрати“, да се преместят в сградата, находяща се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185. 

	6. Определя срок за преместване и настаняване – 01.01.2020 г.

1.2.2. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 27.06.2019 г.



І. Управление на собствеността


2. ОТНОСНО:  Проект на решение за разпределение на ползването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, предоставен за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет в неговата цялост.
Приложение: Доклад от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

2.1.ПРИЕМА доклада на Стефка Инджова - директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
2.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:
На основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт, във връзка с писма рег.№ВСС-5830/28.05.2019г. на АСНС и рег.№ВСС-5830/14.05.2019г. на ПРБ, както и извършен оглед на място:

	1.РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на недвижим имот - публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, както следва:
Сутерен Блок 1
На Апелативен специализиран наказателен съд:
	Помещения № 1 — 24,3 кв.м и № 1А - 22,88 кв.м. - за архив и веществени доказателства.
	30 броя паркоместа в подземния паркинг.


На Специализиран наказателен съд:
Помещения № 5 - 27,6 кв.м., № 2А - 24,4 кв.м. и № ЗА - 48,6 кв.м. - за архив и веществени доказателства.
	31 броя паркоместа в подземния паркинг.
На Апелативна специализирана прокуратура:
Помещения № 2 - 28,7 кв.м. и № 4А - 26,8 кв.м. - за архив и веществени доказателства.
	30 броя паркоместа в подземния паркинг.
На Специализирана прокуратура:
Помещения № 3 - 10,7 кв.м., № 4 - 33,1 кв.м., № 5А - за архив и веществени доказателства и № 6А - сървърно, както и прилежащия коридор към помещения № 5Аи № 6А.
	31 броя паркоместа в подземния паркинг.
В помещение № 6 са разположени UPS-и, обслужващи АСНС, СНС, АСП и СП, поради което, същото се предоставя на АСНС, като стопанин на сградата. Всички обслужващи помещения - абонатна станция, асансьорно, агрегатно, вентилационно, КТП, инсталационно, ел.табло, помещение за дизел-генератор и сервизни помещения се предоставят на АСНС, като стопанин на сградата.
Партер Блок 1:
На Апелативен специализиран наказателен съд:
Помещение № 05А - 14,6 кв.м. - за съдебни секретари.
	Зала 7 - 51,42 кв.м. - съдебна зала.
	Сервизни помещения до зала № 7.
На Специализиран наказателен съд:
Помещения № 01 - 19,20 кв.м., № 02 - 24,5 кв.м., № 03 - 19,25 кв.м., № 04 - 15,20 кв.м., № 05 - 23,80 кв.м., № 06 - 21,20 кв.м., № 07 – 21,80 кв.м., № 08 - 21,80 кв.м., № 11 - 20,60 кв.м. и № 12 - 20,20 кв.м. - за деловодства, призовкари, съдебни помощници, ССИ.
	Сервизни помещения - северен коридор.


I етаж Блок 1:

На Апелативна специализирана прокуратура:
Заседателна зала - за заседателна зала.
	Помещения	№	109	-	29,21	кв.м.,	№	110	-	20,86	кв.м.,	№	111	-
24,32 кв.м.,	№	112	-	21,52	кв.м.,	№	113	-	28,14	кв.м.,	№	114	—
20,36 кв.м.,	№	115	-	26,72	кв.м.,	№	116	-	18,23	кв.м.,	№	117	-
23,74 кв.м., № 118 -	 20,7 кв.м., № 119 -	 19,99 кв.м., № 120  - 	20,2 кв.м.,
№ 121 - 19,6 кв.м., № 122 - 19,6 кв.м., № 123 - 27,9 кв.м., № 124 - 15,06 кв.м., № 125 - 18,01 кв.м, № 126 - 14,99 кв.м. - деловодство, кабинети за прокурори и съдебни служители.
	Помещение № 25 - 4,96 кв.м. – сървър.

Сервизни помещения - южен коридор.

На Специализирана прокуратура:
Помещения № 127 - 28,00 кв.м., № 128 - 20,80 кв.м., № 129 – 20,80 кв.м., № 130 - 21,30 кв.м., № 131 - 19,50 кв.м., № 132 - 20,80 кв.м. и № 133 - 23,90 кв.м. - кабинети за прокурори.
	Помещение № 26 – сървър.
	Сервизни помещения - северен коридор.
II етаж Блок 1:
На Специализирана прокуратура:
Помещения № 200 - 40,50 кв.м., № 201 - 35,00 кв.м., № 202 - 7,77 кв.м., № 203 - 18,06 кв.м., № 204 -57,60 кв.м., № 205 -51,80 кв.м., № 206 - 41,00 кв.м., № 207 - 29,30 кв.м., № 208 -23,90 кв.м., № 209 - 20,80 кв.м., № 210 - 19,70 кв.м., № 211 - 20,80 кв.м., № 212 - 20,80 кв.м., № 213 – 20,80 кв.м., № 214 - 31,80 кв.м., № 215 - 15,20 кв.м., № 216 - 15,20 кв.м., № 217 -15,20 кв.м., № 218 - 31,80 кв.м., № 219 - 20,80 кв.м., № 220 – 20,80 кв.м., № 221 - 20,80 кв.м., № 222 - 19,70 кв.м., № 223 – 20,80 кв.м., № 224 - 23,90 кв.м. - кабинети за прокурори, деловодство и съдебни служители
	Помещение № 25 и 26 – сървър.
	Сервизни помещения - северен и южен коридор.

III етаж Блок 1:

На Апелативен специализиран наказателен съд:
Помещения № 300 - 20,9 кв.м., № 301 - 17,7 кв.м., № 21 - 8,4 кв.м.,
№ 22 - 13 кв.м., № 23 - 15.5 кв.м., № 315 - 12 кв.м., № 316 - 23,4 кв.м., № 317 - 17,80 кв.м., № 318 - 17,80 кв.м., № 319 - 17,80 кв.м., № 320 - 17,80 кв.м., № 321 - 17,80 кв.м. и № 322 - 20,9 кв.м. -
за кабинети на магистрати и съдебни служители
	Помещение 1А - сървър - 4,7 кв.м.

Конферентна зала - 17,80 кв.м.
	Сервизни помещения - южен коридор.


На Специализиран наказателен съд:
Помещения № 24 - 30,24 кв.м., № 25 - 14,03, кв.м., № 26 - 10,68 кв.м.,
№ 27	- 9,02	кв.м., № 303 - 17,16 кв.м., № 304 - 17,16 кв.м., № 305	-
20,24	кв.м.,	№	306	-	20,24 кв.м., №	307 -	17,16 кв.м., № 308	- 17,16 кв.м.,	№	309	-	17,16 кв.м., №	310 -	17,16 кв.м., № 311	- 17,16 кв.м.,	№	312	-	23,22 кв.м., №	313 -	11,50 кв.м., № 314	 - 16,81 кв.м. - за кабинети на магистрати и съдебни служители.
	Помещение № 1Б - сървър - 4,56 кв.м.

Помещение № 31 – склад  - 8,80 кв.м.
	Сервизни помещения - северен коридор
Партер Блок 2, включително топла връзка между Блок 1 и Блок 2 и пристройка
На Апелативен специализиран наказателен съд:
	Гише № 7 - за регистратура - 8,8 кв.м.
	Помещения № 10 - 26,4 кв.м.
	Помещения № 12 - 12,7 кв.м. и № 14 - 14,8 кв.м. - за регистратура за класифицирана информация.
	Помещение № 23 - 14,4 кв.м. - за счетоводство

Помещения № 31 - 27,6 кв.м., № 32 - 16,1 кв.м., № 33 - 29,4 кв.м., № 34 - 13,4 кв.м. и № 35 -10,6 кв.м. - за деловодства и съдебни секретари.
	Помещение № 3 - гардероб - 10,8 кв.м.
Зала № 4 - съдебна зала - 76,7 кв.м.

На Специализиран наказателен съд:
Гише № 6 - за регистратура - 8,8 кв.м.
	Помещения № 11 - 26,4 кв.м., № 16 - 13,8 кв.м. и № 27 - 24,3 кв.м. - за деловодство и адвокатска стая.
Помещения № 13 — 12,7 кв.м. и № 15 — 12,7 кв.м. — за регистратура за класифицирана информация.
Помещение № 24 - 17,8 кв.м. - за съхранение на висящи дела.
Помещение № 22 - 10,1 кв.м. - за счетоводство.
Помещения № 30 - 27,3 кв.м., № 37 - 17,2 кв.м., № 38 - 18,6 кв.м., № 39 — 14,9 кв.м., № 40 — 15,6 кв.м. и № 41 — 22 кв.м. — за съдебни секретари.
Зали № 1 — 48,6 кв.м., № 2 — 48,8 кв.м. и № 3 — 52,8 кв.м. — съдебни зали.
Заседателна зала - 56,4 кв.м. - за съдебна зала.
Помещение № 4 - 12,4 кв.м - съвещателна зала.

На Специализирана прокуратура:
Помещение № 9 - регистратура - 10,6 кв.м.
	Помещения № 19 - 14,6 кв.м. и № 20 - 16 кв.м. - за регистратура за класифицирана информация.
	Помещение № 21 - за счетоводство - 23 кв.м.
	Помещение № 25 - 10,4 кв.м. - главен специалист СУСИ и ръководител сектор „ИТО“.
Помещение № 26 - за деловодство - 18,6 кв.м.
	Помещение № 2 - шофьори - 10,6 кв.м.
На Апелативна специализирана прокуратура:
Помещение № 8 - регистратура - 9,8 кв.м.
	Помещение № 18 - за регистратура за класифицирана информация - 21,9 кв.м.
I етаж Блок 2, включително топла връзка между Блок 1 и Блок 2 и пристройка
На Специализиран наказателен съд:
Помещения № 112 - помещение за разпит на защитени свидетели.
	Помещения № 114 - 13 кв.м., № 115 - 13,6 кв.м. и № 116 - 20,5 кв.м. - за съдебни секретари.
	Зали № 5 - 124 кв.м. и № 6 - 29,7 кв.м. - съдебни зали.

На Специализирана прокуратура
Помещение № 101А - за архив.
	Кабинети № 107 - 19,5 кв.м., № 108 - 24,8 кв.м., № 109 - 26,5 кв.м., № 110 - 19,8 кв.м. и № 111 - 19,4 кв.м.
На Апелативна специализирана прокуратура
Помещение № 113 - за сървърно.
От кабинети № 102 - 17,3 кв.м., № 103 - 18,2 кв.м., № 104 - 26,5 кв.м., № 105 - 24,8 кв.м., № 106 - 19,5 кв.м, ще бъдат обособени съдебни зали, за АСНС и СНС.
Забележка:
При изпълнение на функциите си, Главна дирекция „Охрана“ ще се помещава, както следва:
Сутерен, Блок 1
помещение № 7 - 136 кв.м., находящо се непосредствено до абонатната станция.
Партер, Блок 1
помещение „Дежурна“, находящо се непосредствено до служебния вход на сградата - 17,66 кв.м.

Партер Блок 2, включително топла връзка между Блок 1 и Блок 2 и пристройка
Помещение № 1 - 16,5 кв.м. - дежурна - вход за граждани.
	Помещение № 17 - 43,5 кв.м. - команден център.
	Помещение № 5 - за престой на принудително доведени лица - 40,2 кв.м.
	Помещения за конвоирани лица- 17,65 кв.м.
I етаж Блок 2, включително топла връзка между Блок 1 и Блок 2 и пристройка
1.Помещения за конвоирани лица.
2.Авариен изход от подземен гараж - 41,6 кв.м. и КПП - 14,8 кв.м., разположени в двора на сградата.

2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на административните ръководители на специализираните органи на съдебната власт - за сведение и изпълнение.

	2.2. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на ВСС.

	2.3. ИЗПРАЩА проекта на решение по т. 2.1. на административните ръководители на Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура, за запознаване.

	2.4. КАНИ административните ръководители на Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура на следващото заседание на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет, което ще се състои на 26.06.2019 г., от 10,30 часа, зала 512 в сградата на ВСС, за обсъждане на проекта на решение по т. 2.1.

	2.5. КАНИ представител/и на Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието на следващото заседание на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет, което ще се състои на 26.06.2019 г., от 10,30 часа, зала 512 в сградата на ВСС, за становище по проекта на решение по т. 2.1.

2.6. ИЗПРАЩА проекта на решение по т. 2.1 на Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, за становище.



3. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване срока на Договор № ВСС- 489/13.01.2017 г., сключен между ЕТ „Васил Григоров“ и Висш съдебен съвет, за 3 /три/ месеца, считано от 01.07.2019 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

3.1. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме следното решение:

1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор с рег. № ВСС-489/13.01.2017г., сключен между ЕТ „Васил Григоров“ и ВСС 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 01.07.2019 г.
Останалите клаузи по договор рег. № ВСС-489/13.01.2017 г. запазват действието си.

3.2. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 27.06.2019 г.



4. ОТНОСНО:  Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията на Окръжна прокуратура – Смолян, бул. „България“ № 14, сграда 1, ет. 4, ид. № 67653.918.40.1.31, ид. № 67653.918.40.1.32, ид. № 67653.918.40.1.37 и ид. № 67653.918.40.1.36. 

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 – Смолян, бул. „България“ № 14, сграда 1, ет. 4 

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

I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията на Окръжна прокуратура – Смолян, бул. „България“ № 14, сграда 1, ет. 4, както следва:

На Окръжна прокуратура – Смолян:

На четвърти етаж: 
1. стая № 401 – звено „ФСАД“
2. стая № 421 - прокурор

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

На четвърти етаж: 
стая № 402 – главен счетоводител
стая № 422 – прокурор

	II. Изпраща решението по т. I на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян, за сведение и изпълнение.
4.2. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на ВСС.



5. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на решение по т. 20.1. от протокол № 9/11.04.2019 г. на Пленума на висшия съдебен съвет за разпределение ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 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, решение по т. 20.1. от протокол № 9/11.04.2019 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет, във връзка с писмо рег. № ВСС-4053/28.03.2019г. от Прокуратурата на Република България с предложение помещенията на трети етаж, които са разпределени за ползване на Районна прокуратура – Ямбол да се предоставят на Окръжна прокуратура – Ямбол, за нуждите на Районна прокуратура – Ямбол.


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


I. ИЗМЕНЯ решение по т. 20.1. от протокол № 9/11.04.2019 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет в частта, касаещи помещения на третия етаж, в сградата на Съдебна палата – Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1, които са разпределени за ползване на Районна прокуратура – Ямбол, като същите се разпределят за ползване на Окръжна прокуратура – Ямбол, за нуждите на Районна прокуратура – Ямбол.

	II. ИЗПРАЩА решението по т. I на административния ръководител на Окръжен съд – Ямбол, за сведение и изпълнение и на административните ръководители на Окръжна прокуратура - Ямбол и Районна прокуратура – Ямбол, за сведение.

5.2. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 27.06.2019 г.



6. ОТНОСНО: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“ в изпълнение решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 18/12.06.2019 г., т. 7.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:


6.1. ПРИЕМА доклада от Анжела Цветанова – старши експерт – юрисконсулт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
6.2. ПРИЕМА да бъде изготвена оценка от независим оценител със следната задача за изпълнение: „Оценка на извършени строително-монтажни работи през 2009 г. във ведомствен апартамент от жилищния фонд на ВСС със застроена площ 46,26 кв.м., състоящ се от стая и дневна с кухня, намиращ се в гр. София, район „Люлин“, бл. 302, сред които са включени: поставяне на дограма на две стаи, подмяна на радиатори, обновяване на баня с тоалетна, в т.ч. със съответното оборудване, смяна на подова настилка, частична изолация на стени, щпакловане и боядисване на стени, възстановяване на съществуваща ел. инсталация и тръби, монтиране на кухненско обзавеждане по поръчка и др., като бъде отчетено и съответното овехтяване/амортизиране към 14.07.2019 г. /момента на прекратяване на наемните правоотношения и предаване на имота/, и цените съгласно разходо-оправдателни документи“ след извършване на оглед на гореописания имот/апартамент. Оценката следва да бъде извършена в срок до 10 юли 2019 г.

6.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в срок до 20.06.2019 г. да подготви и изпрати необходимата документация чрез главния секретар на Висшия съдебен съвет до дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ за последващи действия и за сключване на договор с Тихомира Веселинова Шевкенова във връзка с чл. 17 от Закона за независимите оценители /ЗНО/.



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



