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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   № 22

от заседание на комисия „Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 10.07.2019 г.
/за публикуване/

Днес, 10.07.2019 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:  Олга Керелска 
Стефан Гроздев
Огнян Дамянов
Боян Новански 

ОТСЪСТВА: Пламена Цветанова.


           От администрацията на ВСС присъстваха: Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, инж. Стоянка Георгиева – 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“, Надя Горгорова - младши експерт в отдел „Управление на собствеността и Красимира Василева - началник отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“, дирекция „Правна“ в АВСС.


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. Изпълнение на решение по т. 2.2.3. на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет за изготвяне на нови правила за текущи ремонти на сградния фонд на съдебната власт.

2. Писмо от г-жа Боряна Димитрова – председател на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС с рег. № ВСС-8250/03.07.2019 г.
3. Молба от г-жа Женя Димитрова – член на КАК към ПВСС /съдия в Окръжен съд – Варна/, с рег. № ВСС-8250/03.07.2019 г., за удължаване на срока на договор за наем на частен имот.
4. Актуализация на сметна стойност на обществена поръчка с предмет: „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“.


1. ОТНОСНО: Среща с председателя на Върховния касационен съд, поканен в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 21/03.07.2019 г., т. 2.

На заседанието на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет присъстваха: г-н Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и г-н Цветан Цветанов – ръководител сектор „ЕСС“ в отдел „Управление на собствеността“ към ВКС. 

След проведеното обсъждане:

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА за целесъобразно и необходимо  предоставянето на  правомощия на възложител, съгласно чл. 5, ал. 2 , т. 7 от ЗОП, във връзка с възлагането и реализирането на обект: „СМР по изграждане на  външни асансьори на Съдебна палата София, бул. Витоша" № 2“ на председателя на Върховния касационен съд. 

Мотиви: Обект „СМР по изграждане на  външни асансьори на Съдебна палата София, бул. Витоша" № 2“ е включен в Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г. с  прогнозна сметна стойност 1 448 835 лева, период на изпълнение 2019-2020 г. и годишна задача за 2019 г. - 200 000 лева.

На 10.07.2019 г. на проведената среща между председателя на Върховния касационен съд и членовете на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет в редовно заседание бяха изложени обстоятелства относно необходимостта за предприемане на своевременни действия по възлагане на обществената поръчка.

1.2. При необходимост, председателят на Върховния касационен съд, може да отправи искане до Висшия съдебен съвет за отпускане на допълнителни средства за изготвяне на тръжна документация от външен изпълнител, на основание решение по протокол № 1/18.01.2018 г., т. 6.2. на Пленума на ВСС. 

1.3. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да вземе следното решение:

1.	 Председателят на Върховния касационен съд да упражни правомощията си по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП във връзка с организирането, провеждането  и възлагането на обществена поръчка с предмет: „СМР по изграждане на  външни асансьори на Съдебна палата София, бул. Витоша" № 2“.

2. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси“, за извършване на корекция на бюджета на Върховния касационен съд с цел осигуряване на средства за реализиране на годишната задача за 2019 г. за обекта в размер на 200 000 лева, след решение на Пленума на ВСС по т. 1.

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


І. Инвестиции и строителство.


2. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

2.1. ОДОБРЯВА актуализирано поименно разпределение на разходите по §51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г. като намалява утвърдените средства за 2019 г. от 17 321 279 лева на 16 733 919 лева със сумата от 587 360 лева, както следва: увеличава с 400 000 лева неразпределения резерв за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на съдебната власт, утвърден със ЗДБРБ за 2019 г.; сумата в размер на 140 000 лева се прехвърля от § 51-00“Основен ремонт на ДМА“ в §10-30 “Текущ ремонт“, чрез извършване на вътрешно компенсирана корекция по бюджета на ПРБ; а за сумата в размер на 47 360 лева /в т.ч. 41 860 лева за РС Севлиево и 5 500 лева за РС Айтос/ са извършени корекции по §52-00.

2.2. ИЗПРАЩА решението по т.1 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси“, за съгласуване.

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

УТВЪРЖДАВА актуализирано поименно разпределение на разходите по §51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г. 

2.4. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет,  след съгласуване с Комисия „Бюджет и финанси“.


3. ОТНОСНО:  Писмо от административния ръководител на Районен съд – Несебър с рег. № ВСС-12857/18/19.06.2019 г. във връзка с осигуряване на средства за изработване и процедиране изменение на действащия ПУП – ПЗ и РУП за УПИ ХХ в кв. 55 по плана на гр. Несебър.

Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:


          3.1. ПРИЕМА доклада от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в АВВС.

          3.2. ПРИЕМА за необходимо и целесъобразно възлагането на услуга за изработване и процедиране изменение на действащия ПУП – ПЗ и РУП за УПИ ХХ в кв.55 по плана на гр. Несебър в размер на 3 600,00 (три хиляди и шестстотин) лева с ДДС, като средствата са за сметка на „Неразпределения резерв за проектиране и основен ремонт на сгради“ и следва да се отнесе към § 51-00 „Основен ремонт и ДМА“.

Мотиви: В постъпило искане от административния ръководител на Районен съд - Несебър (писмо рег. № ВСС - 12857/18/19.06.2019г.) е предложено да бъде приета офертата на „Дафови архитекти“ ООД, тъй като в офертата на „Ню левъл архитект“ ООД не са заложени таксите за съгласуване, осигуряването на документи, удостоверения, становище от РИОСВ и пр.
Стойността е определена на 3 600,00 (три хиляди и шестстотин) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на „Дафови архитекти“ ООД за изпълнение на проучвателни и проектни работи за обект: „Изработване и процедиране изменение на действащия ПУП – ПЗ и РУП за УПИ ХХ в кв. 55 по плана на гр. Несебър“. Разходът за възлагане на услугата е относим към реализиране на инвестиционните намерения за надстрояване и пристрояване на съществуваща съдебна сграда и следва да се отнесе към § 51-00 „Основен ремонт и ДМА“ за сметка „Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради“.

3.3. ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство“ при последваща актуализация на поименното разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на органите на съдебната власт за 2019 г. да отрази решението по т. 2, като включи нов обект: „Изработване и процедиране изменение на действащия ПУП – ПЗ и РУП за УПИ ХХ в кв. 55 по плана на гр. Несебър“ в инвестиционната програма на ВСС за 2019г.

Мотиви: Главният архитект на Община Несебър е изразил становище, че градоустройствените показатели за УПИ ХХ – общ. в кв. 55 по плана на гр. Несебър са усвоени и действащия застроителен план не осигурява възможност за надстрояване на съществуващата сграда. За инвестиционни намерения пристрояване и/или надстрояване на съществуващата сграда е необходимо да се изработи и процедира изменение на ПУП – ПЗ и РУП.

3.4. ИЗПРАЩА решението по т. 3.2. на Комисия „Бюджет и финанси”, по компетентност.

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

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Районен съд - Несебър, да представлява ВСС пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура, договори с експлоатационните дружества, и др. във връзка с инвестиционните намерения за надстрояване и пристрояване на съществуваща съдебна сграда, находяща се на ул. "Иван Вазов" № 23, УПИ ХХ в кв. 55 по плана на гр. Несебър, както и договор за възлагането на услуга за изработване и процедиране изменение на действащия ПУП – ПЗ и РУП за УПИ ХХ в кв.55 по плана на гр. Несебър, договор за възлагане на услуга за извършване на  предпроектни проучвания и др.
 РЕШЕНИЕТО  да се изпрати на административния ръководител на Районен съд – Несебър, за сведение.

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



4. ОТНОСНО: Писмо  от „КНД Консулт“ ООД във връзка с изпълнение на договор рег. № ВСС-668/27.09.2018 г. с предмет: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4.
Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:


4.1. ПРИЕМА доклада на инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
4.2. ИЗПРАЩА по компетентност на дирекция „Правна“, на основание чл. 71 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, да изразят становище относно изпълнението на Договор с рег. № ВСС-11668/27.09.2018 г. с предмет: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“ и законосъобразността на поставените в писмото искания за изместване на кабелния разпределителен шкаф, собственост на EVN, както и по отношение изпълнението на задълженията от страна на изпълнителя по Договор рег. № ВСС – 12305/12.10.2018г., сключен между Висш съдебен съвет и „ЛК КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, с предмет „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контролна строеж: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“.


IІ. Управление на собствеността.


5. ОТНОСНО: Проект на решение за предприемане на действия по обособяване на допълнителни помещения за съдебни зали в имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, за нуждите на специализираните органи на съдебна власт.
Приложение: Доклад от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

По направеното предложение беше проведено гласуване, като г-н Евгени Диков, г-н Стефан Гроздев, г-н Огнян Дамянов и г-н Боян Новански гласуваха „За“, а г-жа Олга Керелска гласува „Против“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

5.1. ПРИЕМА доклада на Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

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

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет, в качеството на възложител по ЗУТ, да представлява ВСС пред общинските и държавни органи, включително и пред Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура на територията на гр. София, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори във връзка с инвестиционните намерения на ВСС за надстрояване на част от сградата, намираща се на ул. „Черковна“ № 90, представляваща обект: „Надстрояване на съществуваща сграда в ПИ 68134.408.327, част УПИ I – Военна академия, кв. 150, район „Оборище“, Столична община, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт, с право да преупълномощава трети лица.


5.3.ВНАСЯ предложението като редовна точка в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 11.07.2019 г.



6. ОТНОСНО: Проект на решение за закупуване на имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, за нуждите на органите на съдебната власт.

Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел на отдел  „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

6.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 6 от настоящия дневен ред, за следващо заседание на Комисията.


7. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжен съд гр. Добрич, находяща се на ул. „д-р Константин Стоилов“ № 7.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел на 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, Споразумение от 01.03.2016г. за разпределение на помещенията, разположени в седеметажната част на Съдебната палата, както и Споразумение от 09.05.2016г. за разпределение на помещенията: сутерен – високо тяло, сутерен – ниско тяло, първи и втори етаж от ниско тяло на Съдебната палата, находяща се в гр. Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 7, сключени между ръководителите на Окръжен съд – Добрич, Окръжна прокуратура – Добрич, Районен съд – Добрич, Районна прокуратура – Добрич и Областно звено „Охрана“ и с оглед разпоредбата на чл. 57, ал. 2, т. 10 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България,

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

I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на ул. „д-р Константин Стоилов“ № 7, както следва:

На Окръжен съд – Добрич:
Първи етаж:
Помещения с №№ 106, 110, 111, 112 и 113.

Четвърти етаж:
Помещения с №№ 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 408А, 408Б, 409, 410, 411, 412, 413, включващо помещение зад двата асансьора и  № 414.

Пети етаж:
Помещения с №№ 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 511А, 512, 513, 514 и помещение, находящо се зад двата асансьора.

Седми етаж:
Помещение № 715.

Сутерен високо тяло:
Архивно помещение № 1.

Първи етаж – ниско тяло:
Информационен център № 2 и помещение „Бюфет“.

Втори етаж – ниско тяло:
Съдебна зала № 4 със съвещателно помещение към нея, съдебна зала № 5 и съдебна зала № 6 със съвещателно помещение към нея.

Втори етаж – ниско тяло:
WC -2.

Сутерен ниско тяло:
Архивно помещение № 2 и помещение № 9.

На Районен съд – Добрич:
Първи етаж:
Помещения с №№ 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109 и помещение, находящо се под стълбищно рамо, водещо към втори етаж и към съдебните зали. 
Втори етаж:
Помещения с №№ 201, 202, 203, 204, 205, 206, 206А, 207, 208, 209, 210 и съдебна зала № 8 с преградено помещение към нея.

Трети етаж:
Помещения с №№ 301, 302, 303, 304, 305, 305Б, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 и помещение, находящо се зад двата асансьора.

Сутерен високо тяло:
Архивни помещения с №№ 2, 3 и 4.

Първи етаж – ниско тяло:
Помещение за публична продан, съдебна зала № 1, съдебна зала № 2, съдебна зала № 3 със съвещателно помещение към нея и информационен център № 1.

Втори етаж – ниско тяло:
Съдебна зала № 7 със съвещателно помещение към нея.
WC -1.

За общо ползване от Окръжен съд – Добрич и Районен съд –Добрич:
Втори етаж:
Помещение № 205А, намиращо се на стълбищната площадка на 2-ри етаж /стълбите от служебния вход към 2-ри етаж/ - за призовкарите. 


На Окръжна прокуратура – Добрич, както следва:

За нуждите на Окръжна прокуратура – Добрич:
Шести етаж:
Помещения с №№ 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 607А /сървърно/, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 и помещение 615, находящо се зад двата асансьора.

Седми етаж:
Помещения с №№ 706, 713, 714 и помещение за архив, находящо се зад двата асансьора.

Сутерен ниско тяло:
Архивно помещение № 7 и № 8.

За нуждите на Районна прокуратура – Добрич:
Седми етаж:
Помещения с №№ 701, 702, 703, 704, 705, 706а /преградено помещение/, 706Б /архив/, 707, 708, 709, 710, 711 и 712.

Сутерен ниско тяло:
Архивно помещение № 1.

Сутерен високо тяло:
Общи части - котелно помещение, нафтово помещение и помещение на работник поддръжка – огняр и 

Сутерен ниско тяло:
Гараж,
се предоставят за общо ползване от Окръжен съд – Добрич, Окръжна прокуратура – Добрич, Районен съд – Добрич, Районна прокуратура – Добрич, и Областно звено „Охрана“ – Добрич.

Сутерен ниско тяло:
Зала за обучение с прилежащите й части,
се предоставят за общо ползване от Окръжен съд – Добрич, Окръжна прокуратура – Добрич, Районен съд – Добрич и Районна прокуратура – Добрич. 

Забележка:
На първи етаж – ниско тяло, помещение „Банков офис“, разположено под стълбищното рамо, водещо към втори етаж е отдадено под наем.

За изпълнение на функциите на Областно звено „Охрана“ – Добрич ще се ползват:

Първи етаж:
Помещение № 104 и помещение, находящо се в съседство на помещение № 113.

Сутерен високо тяло:
Работни помещения с №№ 5 и 6. 

Първи етаж – ниско тяло:
Помещение „ОДЧ“ и арестантско помещение, разположено в съседство на съвещателното помещение към съдебна зала № 3.

Втори етаж – ниско тяло:
Арестантско помещение, разположено в съседство на съвещателното помещение към съдебна зала № 4.

Сутерен ниско тяло:
Помещение № 3, арестантско помещение № 4, помещение № 5 и складово помещение № 6.

	II. Изпраща решението по т. I  на административния ръководител на Окръжен съд – Добрич, за сведение и изпълнение.

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



8. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101, предоставен за управление на Пленума на ВСС.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

ПРИЕМА доклада на Лидия Кирилова – главен експерт в дирекция „УССВ“.

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 писмо рег.№ВСС-7210/11.06.2019г. на административния ръководител-председател на Окръжен съд гр. Бургас и постигнато съгласие рег.№ВСС-7210/25.06.2019г. между всички заинтересувани страни

РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ №101, както следва:

Апелативна прокуратура
 				
Сутерен				
1. мазе № 4 - 30 кв.м.					
2. мазе № 6 - 30 кв.м. 
Общо: 60 кв.м.					
					
Партер				
1. Заседателна и компютърна зала  – 144 кв.м. 			
3. WC и сервизно помещение – 16 кв.м.					
4. Архив – 31 кв.м. 					
5. Регистратура – 7 кв.м. /част от фоайето на входа/				
    Общо: 198 кв.м.					
Мецанин				
1.	Помещение № 17 – 17 кв.м.	
2.	Помещение  № 18 – 22 кв.м.					
3.	Помещение № 19 – 22 кв.м.						
4.	Помещение № 20 – 11 кв.м.					
5.	Помещение № 21 – 11 кв.м.					
6.	Помещение № 22 – 11 кв.м.					
7.	Помещение  № 23 – 11 кв.м.					
8.	Помещение № 24 – 11 кв.м.					
9.	Помещение № 25 – 11 кв.м.					
10.	Помещение № 26 – 28 кв.м. 					
11.	Помещение № 27 – wc – 10 кв.м.					
12.	Сервизно помещение № 28 – 10 кв.м.					
13.	Заседателна зала № 29 – 26 кв.м.				
14.	Помещение №  30 – 11 кв.м.					
15.	Помещение № 31 – 24 кв.м.					
	Общо: 236 кв.м. 					
				
Етаж 3				
1.	Помещение № 328Б – 21 кв.м.  /има обособен коридор – 5,5 кв. м./				
2.	Помещение № 351 – 21 кв.м.					
3.	Помещение № 352 – 21 кв.м. 				
4.	Помещение № 350 – 21 кв.м.				
5.	Помещение № 350А – 21 кв.м.				
6.	Тераса – 45 кв.м.					
	Общо: 155,50 кв.м.

	Общо за Апелативна прокуратура: 649,50 кв.м.					
				
Апелативен съд 
			
Сутерен				
Помещение № 5 – склад – 30 кв.м.
Общо: 30 кв.м. 					
				
Партер				
1.       Деловодство  № 1- 50 кв.м.  					
2.	Съдебна зала № 1 - помещение №2 – 46 кв.м.					
3.	Съвещателна стая – 16 кв.м. 					
4.	Съдебна зала № 2 – помещение №3 – 52 кв.м.					
5.	Деловодство – помещение № 4 – 33 кв.м.					
6.	Деловодство – помещение № 5 - 33	кв.м.				
7.	Съдебен администратор – помещение № 6 – 23 кв.м.					
8.	Съдебни секретари – помещение № 7 – 22 кв.м.					
9.	Гл. счетоводител + сървърно помещение № 8 – 35 кв.м.					
10.	Деловодство – помещение № 9 – 24 кв.м. 					
11.	Счетоводител и касиер - помещение № 10 - 10 кв.м.					
12.	Домакин - помещение № 11 – 13 кв.м.					
13.	Връзки с обществеността	- помещение № 12 – 15 кв.м.					
14.	Регистратура - 7 кв.м.					
	Общо: 379 кв. м. 					
				
Мецанин				
1.	Чистач/куриер – помещение № 13 – 12 кв.м.					
2.	Кабинет № 14 - съдии – 14 кв.м.					
3.	Кабинет № 15 - съдии – 13 кв.м.					
4.	Кабинет № 16 - съдии – 13 кв.м.				
5.	Кабинет № 17 - съдии–  13 кв.м.					
6.	Секретар  КИ-13 кв.м.и регистратура КИ-15 кв.м. – помещение № 18					
7.	Зам. председател - кабинет № 19 – 24 кв.м.					
8.	Зам. председател – кабинет № 20 – 24 кв.м.					
9.	Зам. председател – кабинет № 21 – 24 кв.м.					
10.	Ръководител сектор – кабинет № 22	 - 20 кв.м.					
11.	Председател – кабинет № 23 – 35 кв.м.					
12.	Зала за общи събрания № 24 – 33 кв.м.				
13.	Кабинет № 25 – съдии – 15 кв.м.					
14.	Кабинет № 26 - съдии – 15 кв.м.					
15.	Кабинет № 27 - съдии – 15 кв.м.					
16.	Системен администратор – кабинет № 28 -15 кв.м.					
17.	Кабинет № 29 – съдии – 15 кв.м.					
18.	Кабинет № 30 – съдии – 15 кв.м.					
19.	Кабинет № 31 – съдии – 15 кв.м.					
20.	Кабинет № 32 – съдии – 15 кв.м.					
21.	Съдебни помощници  - кабинет № 33 – 33 кв.м.					
22.	Офис № 34 – 27 кв.м.					
23.	Шофьор – стая № 35 – 11 кв.м.					
24.	Архив – стая № 28А – 15 кв.м.					
	Общо: 459 кв.м.

	Общо за Апелативен съд: 868 кв.м. 					

Окръжен съд
				
Сутерен				
1.	Склад (до парното) – 32 кв.м. 					
2.	Склад № 3 – 30 кв.м.					
3.	Веществени доказателства – 7 кв.м.					
4.	Веществени доказателства – 25 кв.м.					
5.	Архив  - 119 кв.м. - ползва се съвместно с РС				
6.	Архив  - 42 кв.м.					
7.	Архив – 55 кв.м.					
	Общо: 310 кв.м.					
				
Партер				
1.	Склад  № 2 – 23 кв.м.					
2.	Регистратура – 13 кв.м.					
3.	Призовкари 1 – 7 кв.м.					
4.	Призовкари 2 – 21 кв.м.					
5.	Аула - 433 кв.м. 					
	Общо: 497 кв.м.					
				
Етаж 1				
1.	Деловодство № 101- 24 кв.м.					
2.	Съдебна зала № 1 – помещение № 102 – 100 кв.м.					
3.	Съвещателна стая – помещение № 103 – 24 кв.м.				
4.	Съдебна зала № 2 – помещение №104 – 150 кв.м.					
5.	Пресаташе + библиотека за граждани – помещение № 105 – 24 кв.м.					
6.	Съдебна зала № 6 – помещение № 110 – 36 кв.м.					
7.	Съдебна зала № 14а – помещение № 122 – 24 кв.м.				
8.	Съдебна зала № 15 – помещение № 123 – 50 кв.м.					
9.	Адвокатска стая № 125 – 18 кв.м.					
10.	Деловодство № 126 – 56 кв.м. 					
11.	Деловодство № 126а – 18 кв.м. 					
12.	Деловодство № 127 – 18 кв.м. 					
13.	Деловодство № 128 – 36 кв.м. 				
14.	Стая на жената № 130 - 24	 кв.м.  				
15.	Деловодство № 133 – 30 кв.м. 					
16.	Деловодство № 134 – 22 кв.м.				
	Общо: 654 кв.м. 					
				
Етаж 2				
1.	Деловодство № 5 - 24 кв.м.					
2.	Деловодство № 6 – 24 кв.м.					
3.	Съдебна зала № 4 – помещение № 7	- 75 кв.м.					
4.	Съдебна зала № 3 – помещение № 8	- 75 кв.м.					
5.	Съдебни секретари – стая № 9 - 24 кв.м.					
6.	Съдебни секретари – стая № 10 – 24 кв.м.					
7.	Съдебни секретари – стая № 11 - 24	кв.м.

				
8.	Съдебен администратор – стая № 12 - 24 кв.м.					
9.	Съдебни помощници – стая № 13 – 50 кв.м.					
10.	Зам. председател - кабинет № 14 – 18 кв.м.					
11.	Зам. председател – кабинет № 14а – 18 кв.м.					
12.	Кабинет № 15 - съдии – 18 кв.м.					
13.	Зам. председател – кабинет № 16 – 18 кв.м.					
14.	Кабинет № 17 – съдии – 18 кв.м.					
15.	Кабинет № 18 – съдии – 18 кв.м.					
16.	Библиотека  - помещение № 19 – 36 кв.м.					
17.	Кабинет № 20 – съдии – 18 кв.м. 					
18.	Кабинет № 21 - съдии – 18 кв.м.					
19.	Административен секретар – кабинет № 22 – 24 кв.м.					
20.	Председател - кабинет № 23 – 50 кв.м.					
21.	Кабинет № 24 съдии – 24 кв.м.					
22.	Заседателна зала № 25 – 50 кв.м.					
23.	Кабинет № 26 съдии 24 кв.м.					
24.	Кабинет № 27 съдии 24 кв.м.					
25.	Кабинет № 28 съдии 24 кв.м.					
26.	Кабинет № 29 съдии 24 кв.м.					
27.	Кабинет № 30 съдии 24 кв.м.					
28.	Кабинет № 31 съдии 24 кв.м.					
29.	Кабинет № 32 съдии 24 кв.м.					
30.	Кабинет № 33 съдии 24 кв.м.					
31.	Кабинет № 34 съдии 24 кв.м.					
32.	РКИ; Фирмен архив № 35 - 50 кв.м.					
33.	Кабинет № 36 съдии – 24 кв.м.					
34.	Кабинет № 37 съдии – 11 кв.м.					
35.	Кабинет № 38 съдии – 24 кв.м.				
36.	Офис № 39 – 11 кв.м.					
37.	Сървърно – 5 кв.м.					
38.	Кабинет № 40 съдии – 11 кв.м.					
39.	Кабинет № 41 - съдии – 11 кв.м.					
40.	Кабинет № 42 - съдии – 11 кв.м.				
41.	Кабинет № 43 – съдии – 11 кв.м.					
42.	Кабинет № 44 – съдии – 11 кв.м.					
43.	Човешки ресурси/каса – стая № 45 – 18 кв.м.					
44.	Главен  счетоводител – стая № 46 – 18 кв.м.					
45.	Системни администратори – стая № 47 – 18 кв.м.					
46.	Управител съдебни сгради,  шофьор – стая № 48 – 18 кв.м.					
47.	Съдебни секретари – стая № 49 – 18 кв.м.					
48.	Съдебни секретари – стая № 50 - 18	кв.м.
				
49.	Деловодство – стая № 51 – 18 кв.м.					
50.	Статистик – стая № 52 – 18 кв.м.					
	Общо: 1212 кв.м.

	Общо за Окръжен съд: 2 673 кв.м.					


Административен съд
 							
Сутерен				
Архивно хранилище – 36 кв.м.					
Общо: 36 кв.м. 					
				
Партер				
1.	Призовкари  - 8,37 кв.м.					
2.	Призовкари  - 8,37 кв.м.					
3.	Регистратура - 12,35 кв.м.					
	Общо: 29.09 кв.м.					
				
Етаж 1				
1.	Деловодство  - стая № 103а  - 84,1 кв.м.  -  чрез преграждане на фоайе				
2.	Кабинет № 109а – съдии – 27 кв.м. - чрез преграждане на фоайе				
3.	Кабинет № 129 - 23,12 кв.м. 					
4.	Счетоводител – стая № 129а - 11,56 кв.м. - чрез преграждане на фоайе				
5.	Системен администратор – стая № 129б -11,56 кв.м. - чрез преграждане на фоайе				
6.	Кабинет  № 113 – съдии – 18 кв.м. 					
7.	Кабинет  № 113а – съдии - 14,7 кв.м. - чрез преграждане на фоайе				
8.	Кабинет  № 113б – съдии - 14,28 кв.м. - чрез преграждане на фоайе				
9.	Хранилище – помещение № 130а – 8 кв.м.					
10.	Сървърно – помещение № 130б – 5 кв.м. - чрез преграждане на фоайе				
11.	Съдебен администратор – стая № 131 - 23,1 кв.м.					
12.	Кабинет № 131а - 11,55 кв.м.					
13.	Съдебни секретари – стая № 131б - 23,1 кв.м. - чрез преграждане на фоайе				
14.	Съдебни секретари – стая № 132 - 23,1 кв.м.					
15.	Съдебни секретари – стая № 132а - 11,55 кв.м. - чрез преграждане на фоайе				
16.	Регистратура КИ – 14 кв.м.					
17.	Кабинет № 124а – съдии - 23,65 кв.м. - чрез преграждане на фоайе				
18.	Кабинет № 128а - съдии - 27,56 кв.м. - чрез преграждане на фоайе				
19.	Архив – помещение № 134а - 22,44 кв.м. - чрез преграждане на фоайе				
20.	Съвещателна стая № 106 – 24 кв.м.					
21.	Съдебна зала № 3 – помещение № 107 – 50 кв.м.					
22.     Съдебна зала № 5 - помещение № 109 – 24 кв.м.					
23.     Съдебна зала № 16 – помещение № 124 – 24 кв.м.					
	 Общо: 518,37 кв.м.					
				
Етаж 2				
1.	Председател – кабинет № 1; секретар – кабинет № 2 - 46,92 кв.м.					
2.	Кабинет № 3 - съдии - 24,15 кв.м. 					
3.	Кабинет № 4 съдии - 24,15 кв.м.					
	Общо: 95,22 кв.м.

	Общо за Административен съд: 678,68 кв.м.  					
			
Окръжна прокуратура

Сутерен				
1.	Архив -18 кв.м.					
2.	Архив -18 кв.м.				
	Общо: 36 кв.м.	
				
Партер				
1. 	Помещение №1 – 9 кв.м.					
	Общо: 9 кв.м.					
				
Етаж 2				
1.	Помещение № 1 – 12 кв.м.					
2.	Помещение № 2 -  18 кв.м.				
3.	Помещение № 3 – 18 кв.м.					
4.	Помещение № 4 – 18 кв.м.					
5.	Помещение № 5 – 18 кв.м.					
6.	Помещение № 6 – 18 кв.м.					
7.	Помещение № 7 – 18 кв.м.						
8.	Помещение № 8 -  18 кв.м.					
9.	Помещение № 9 – 18 кв.м.					
10.	Помещение № 10 – 24 кв.м.					
11.	Помещение № 11 – 50 кв.м. 					
12.	Помещение № 12 – от помещението са обособени две отделни: № 12-1 от 12 кв.м. и № 12-2 от 10 кв.м. 								
13.	Помещение № 13 – 11 кв.м.					
14.	Помещение № 14 - от помещението са обособени две отделни: № 14.1  от 24 кв.м. и № 14-2 от 17 кв.м.									
	Общо: 304 кв.м.					
				
Етаж 3				
1.	Помещение № 329а – 23 кв.м.					
2.	Помещение № 329 – 23 кв.м.					
3.	Помещение № 330 – 23 кв.м.					
4.	Помещение № 331 - 23 кв.м.					
5.	Помещение № 332 - 23 кв.м.					
6.	Помещение № 333 - от помещението са обособени две отделни: № 333а от 23 кв.м. и помещение № 333б от 46 кв.м.
Новоизградени помещения, образувани чрез преграждане на коридора и терасата от № 7-№ 11:			
7.	Помещение – 13 кв.м.    				
8.	Помещение – 9 кв.м.					
9.	Помещение – 9 кв.м.					
10.	Помещение – 9 кв.м					
11.	Помещение – 20 кв.м.					
12.	Помещение - 327б кв.м. – 12 кв.м.
Помещения от № 13-№ 15, които се ползват съвместно с РП:				
13.     Сървърно  - помещение № 327в – 8 кв.м.	
14.	Съвещателна зала – 30 кв.м.					
15.	Кухненски бокс – 8 кв.м.					
16.	Архив; веществени доказателства – 8 кв.м. -	преграден коридор без прозорци
				
	Общо: 310 кв.м.

	Общо за Окръжна прокуратура: 659 кв.м. 								
			
Районен съд 

Сутерен				
1.	Архив - 34,2 кв.м.					
2.	Архив – 21 кв.м.
	Общо: 55,2 кв.м.
/3. Архив от 119 кв.м. се ползва съвместно с ОС – води се на ОС/
								
Партер				
1. Бюро съдимост - 17,4 кв.м. 
2. Регистратура – 12, 35 кв.м.
Общо: 29,75 кв.м.
Помещения, които се ползват се съвместно с ОС – водят се на ОС								
3. Стая за връчване на призовки 1 – 21 кв.м.	
4. Стая за връчване на призовки 2 – 8 кв.м.					
											
Етаж 1				
1.	Съдебна зала № 4 – помещение № 108 - 24 кв.м.					
2.	Съдебна зала №  7 – помещение № 112 - 75 кв.м.					
3.	Съдебна зала № 8 – помещение № 114 - 48,7 кв.м.				
4.	Съдебна зала № 9 – помещение № 115 - 48,7 кв.м.				
5.	Съдебна зала № 10 – помещение № 116 - 48,7	кв.м.				
6.	Съдебна зала № 11 – помещение № 117 - 48,7	кв.м.				
7.	Стая за разпити – помещение № 118 – 24 кв.м.				
8.	Съдебна зала № 12 – помещение № 119 - 48,7	кв.м.				
9.	Съдебна зала № 13 – помещение № 120 – 24 кв.м.				
10.	Съдебна зала № 14 – помещение № 121 - 48,7	кв.м.				
11.	Стая за деца – помещение № 111 - 18,5 кв.м.					
	Общо: 457,7 кв.м.					
				
Етаж 3				
1.	Заседателна зала № 1 - 21,1 кв.м.					
2.	Кабинет № 2 - съдии - 19,2 кв.м.					
3.	Кабинет № 3 – съдии - 21,1 кв.м.					
4.	Кабинет № 4 – съдии - 19,2 кв.м.					
5.	Кабинет № 5 – съдии - 21,1 кв.м.					
6.	Кабинет № 6 – съдии - 19,2 кв.м.					
7.	Кабинет № 7 – съдии - 21,1 кв.м.					
8.	Кабинет № 8 – съдии - 19,2 кв.м.					
9.	Кабинет № 9 – съдии - 21,1 кв.м.					
10.	Кабинет № 10 – съдии - 19,2 кв.м.					
11.	Кабинет № 11 – съдии - 21,1 кв.м.					
12.	Кабинет № 12 – съдии - 19,2 кв.м.					
13.	Кабинет № 13 – съдии - 21,1 кв.м.					
14.	Кабинет № 14 – съдии - 19,2 кв.м.
15а 	Административен секретар – преходен кабинет № 15а - 19,2 кв.м. 
15. 	Председател – кабинет № 15 – 31,5 кв.м. 	
16.	Кабинет № 16 – съдии - 25,5 кв.м. 					
17.	Кабинет № 17 – съдии - 25,5 кв.м. 					
18.	Съдебен администратор – кабинет № 18 - 25,5 кв.м.					
19.	Деловодство – помещение № 19 - 25,5 кв.м.					
20.	Деловодство – помещение № 20 - 78,43 кв.м.					
21.	Сървърно – помещение № 21 - 11,22 кв.м.					
22.	Адвокатска стая № 22 - 25,5 кв.м.					
23.	Съдебни секретари – стая № 23 - 15,7 кв.м.					
24.	Деловодство – помещение № 24 - 51,7 кв.м.					
25.	Счетоводство – стая № 25	- 25,5 кв.м.					
26.	Съдебни секретари – стая № 26 - 18,8 кв.м.					
27.	Регистратура КИ – стая № 27 - 9,8 кв.м.					
28.	Системни администратори – стая № 28 - 18,8 кв.м.					
29.	Архив  - помещение № 29 - 52,08 кв.м. 				
30.	Архив (деловодство) – помещение № 30 - 19,3 кв.м.					
31.	Съдебни секретари – стая № 31 - 19,3 кв.м.					
32.	Съдебни секретари – стая № 32 - 19,3 кв.м.					
33.	Съдебни секретари – стая № 33 - 22,6 кв.м.					
34.	Съдебни секретари – стая № 34 - 22,6 кв.м.					
35.	Съдебни секретари – стая  № 35 - 28 кв.м.					
36.	Копирен център – помещение № 36 -12,1 кв.м.					
37.	Главен счетоводител – стая № 37 - 7,02 кв.м.					
38.	Склад  - помещение № 38	- 5,6 кв.м.					
39.	Дежурен гр. съдия – кабинет № 39 - 12,53 кв.м.				
	Общо: 910,68 кв.м.

	Общо за Районен съд: 1453,33 кв.м.  									

				
Районна прокуратура 
		
Сутерен				
1.	Архив (бивше бомбоубежище) - 94	кв.м.								
2.	Помещение – 38 кв.м.				
3.	Помещение wc – 11 кв.м.					
4.	Помещение wc – 11 кв.м.						
	Общо: 154 кв.м.					
				
Етаж 3				
1.	Кабинет № 310 – прокурори - 18 кв.м.					
2.	Кабинет № 311 – прокурори - 18 кв.м.					
3.	Кабинет № 312 – прокурори -18 кв.м.				
4.	Кабинет № 313 – прокурори -18 кв.м.					
5.	Кабинет № 314 – прокурори -18 кв.м.					
6.	Кабинет № 315 – прокурори -18 кв.м.				
7.	Районен прокурор – кабинет № 316 - 50 кв.м.					
8.	Канцелария № 317 – 24 кв.м.						
9.	Кабинет № 318 – прокурори – 24 кв.м.					
10.	Кабинет № 319 – прокурори – 24 кв.м.					
11.	Кабинет № 320 – прокурори – 24 кв.м. 					
12.	Кабинет № 321 прокурори – 24 кв.м.					
13.	Кабинет № 322 прокурори	 – 24 кв.м.					
14.	Кабинет № 323 прокурори	 – 24 кв.м.					
15.	Канцелария № 324 – 50 кв.м.					
16.	Канцелария № 325 – 50 кв.м.					
17.	Кабинет № 326 – прокурори – 16 кв.м.					
18.	Кабинет № 326а – прокурори – 16 кв.м.					
19.	Канцелария № 327 – 12 кв.м.					
20.	Канцелария  № 328а – 28 кв.м. 					
21.	Канцелария № 353 – 11 кв.м. 					
22.	Канцелария № 353а -12 кв.м.					
23.	Кабинет № 353б – прокурори – 12 кв.м.					
24.	Кабинет № 353в – прокурори – 12 кв.м.					
25.	Кабинет № 353г – прокурори - 12 кв.м.					
26.	Канцелария № 354 -16 кв.м.					
27.	Архив – 12 кв.м.					
28.	Дежурен  прокурор-преграден коридор с PVC на 2 помещения-6 кв.м.				
29.	Веществени доказателства – помещение 10 кв.м. - преградена с PVC тераса				
30.	Помещение – 13 кв.м. - преградено с PVC фоайе				
	Общо: 614 кв.м.

	Общо за Районна прокуратура: 768 кв.м. 					
	
Забележка:
При изпълнение на функциите си Областна дирекция „Охрана“ ще се помещава, както следва:
			
1.	Помещение № 1 – 29 кв.м.					
2.	Помещение № 7 – 30 кв.м. - преустроен санитарен възел				
3.	Помещение № 8 – 30 кв.м.				
4.	Помещение - 5,55 кв.м.						
5.	Помещение - 5,55 кв.м.						
6.	Помещение - 5,55 кв.м.						
7.	Помещение - 6,36 кв.м.						
8.	Помещение - 6,36 кв.м.						
9.	Помещение - 7,4 кв.м.						
10.	Помещение - 7,4 кв.м.						
11.	Помещение - 7,2 кв.м.					
12.	Помещение - 3,72 кв.м.					
13.	Помещение – 42 кв.м. - срещу асансьори север				
14.	Коридор  - 30,91 кв.м.					
	Общо: 217 кв.м.					
				
Партер				
15.	Помещение № 4 – 11 кв.м.					
16.	Помещение № 5 – 29 кв. м. - в помещението е и репартитора на палатата				
17.	Помещение № 6 -11 кв.м.					
18.	Помещение № 7 -11 кв.м.					
19.	Помещение № 8 - 11 кв.м.					
20.	Помещение № 3 - 11 кв.м.					
21.	Помещение – 7 кв.м.					
22.	Помещение – 22 кв.м.					
	Общо:113 кв.м.
	
	Общо за Областна дирекция „Охрана“: 330 кв.м.					

За нуждите на  Адвокатска колегия ще се осигурят следните помещения:
 				
Сутерен				
1.	Гардеробна – 45 кв.м					
2.	Санитарен възел – 7 кв.м.					
3.	Помещение wc – 12 кв.м.	

	Общо за Адвокатска колегия: 64 кв.м. 					


II. ОТМЕНЯ свое решение по т. 45 от протокол № 18/21.06.2018г.

III. ИЗПРАЩА настоящото решение на административния ръководител на Окръжен съд Бургас, за сведение и изпълнение. 

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



9. ОТНОСНО: Освобождаване на предоставено под наем ведомствено жилище.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова  – старши експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.

Г-н Огнян Дамянов – член на Висшия съдебен съвет и на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет направи предложение да бъде отправено мотивирано искане до областния управител на област София за действия по компетентност.

По направеното предложение беше проведено гласуване: г-н Евгени Диков, г-н Стефан Гроздев, г-н Огнян Дамянов и г-н Боян Новански гласуваха „За“, а г- жа Олга Керелска гласува „Против“.

В резултат на горното,

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:


9.1. ПРИЕМА доклада на Анжела Цветанова – старши експерт – юрисконсулт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт, за сведение.

9.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение,  

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до областния управител на област София, съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен в управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Прокуратурата на Република България, представляващ апартамент № 70, в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 15, подробно описан в Акт за държавна собственост № 06416/ 28.11.2007 г., от Десислава Живкова Кайнакчиева – прокурор в Софийска градска прокуратура, настанена в цитираното жилище на основание договор за наем от 07.11.2008 г. и допълнително споразумение към него от 28.11.2008 г. 

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


IIІ. Разни.

т. Р–1: Изпълнение на решение по т. 2.2.3. на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет за изготвяне на нови правила за текущи ремонти на сградния фонд на съдебната власт.

Приложение: Доклад от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

1. ПРИЕМА доклада от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, ведно с проект на „Правила за планирането, организацията за предоставяне на средства и извършването на текущ ремонт на сградния фонд на съдебната власт“, за запознаване и обсъждане.
2. ПРИЕМА предложението на г-н Огнян Дамянов – член на ВСС и на Комисия „Управление на собствеността“ към ПВСС чл. 4 от проекта на Правила да стане чл. 5, както и да се измени текста в чл. 4 от Правилата, като същия придобие следния вид: „В срок до 30 октомври на календарната година, административните ръководители на органите на съдебна власт изпращат на отдел „Инвестиции и строителство“  заявките си за извършване на текущи ремонти в съответния орган на съдебна власт, с оглед планирането им за следващата календарна година“.
3. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да отразят така направените промени в проекта на Правила.
4. ИЗПРАЩА решението по т. Р-1 от настоящия протокол ведно с проекта на Правила на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, с предложение за провеждане на съвместно заседание.

т. Р-2: Писмо от г-жа Боряна Димитрова – председател на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС с рег. № ВСС-8250/03.07.2019 г.

Приложение: Доклад от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

1. ПРИЕМА доклада от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ във връзка с писмо с рег. № ВСС-8250/03.07.2019 г. от г-жа Боряна Димитрова – председател на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. 
2. ДА СЕ ИЗИСКА предоставяне на допълнителна информация по отношение на: 
2.1.	Броя/обема от документи, подлежащи на съхранение;
2.2.	Уточняване дали помещенията ще се ползват за съхранение на документи, с оглед тяхното привеждане в съответствие с изискванията на Раздел III „Регистрация, отчетност, съхраняване, използване на приетите документи“, чл. 20-21 от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (приета с ПМС № 41 от 18.02.2009 г., обн., ДВ, бр. 17 от 6.03.2009 г., в сила от 6.03.2009 г., изм. и доп., бр. 8 от 27.01.2012 г., в сила от 27.01.2012 г.).
Мотиви: В цитираната Наредба са разписани изискванията, на които трябва да отговарят помещенията за приемане, съхраняване, обработване и използване на документите. Същите следва да се оборудват с метални стелажи или метални шкафове, да са пожарообезопасени; да бъдат сухи, леснопроветриви и изолирани от пряко действие на слънчеви лъчи; през тях да не минават канализационни, топлопроводни и газоотоплителни пътища; електрическата инсталация да е закрита; да се поддържа постоянни параметри на температурно-влажностен режим и др.
2.3.	Самостоятелното помещение ще бъде ли използвано и за деловодство, което изисква съответното оборудване с техника и мебели. 
	3. ИЗПРАЩА решението на г-жа Боряна Димитрова – председател на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС за предоставяне на информацията по т. 2 и на главния секретар на ВСС за сведение.


т. Р-3: Молба от г-жа Женя Димитрова – член на КАК към ПВСС /съдия в Окръжен съд – Варна/, с рег. № ВСС-8250/03.07.2019 г., за удължаване на срока на договор за наем на частен имот.

Приложение: Доклад от Анжела Цветанова  – старши експерт – юрисконсулт в отдел „Управление на собствеността“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

1. ПРИЕМА доклада на Анжела Цветанова – старши експерт – юрисконсулт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт.

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

ДАВА/НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за удължаване срока на договор за наем №ВСС-12881/19.12.2018г. на недвижим имот – частна собственост, представляващ апартамент № 12, намиращ се в гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 12, ет. 3 на г-жа Женя Димитрова, в качеството й на член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС и която не притежава жилище на територията на гр. София, считано от 05.07.2019 г., до изтичане на мандата й като член на КАК, а именно до 05.10.2019 г.

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

4. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ във възможно най-кратък срок да бъде изискано съгласието на наемодателя за удължаването на срока на договора за наем.



т. Р-4: Актуализация на сметна стойност на обществена поръчка с предмет: „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“.

Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова  – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността“.

В 12,28 часа г-жа Олга Керелска излиза от залата.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

ПРИЕМА доклада от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“ в АВВС.

Предлага на Пленума  на ВСС да вземе следното решение:

ПРИЕМА за целесъобразно и необходимо увеличаване на прогнозната сметна стойност на обект: „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“ с допълнителни средства в размер на 9 792 708,90 лева без ДДС или 11 751 250,71 лева с ДДС, като сметната стойност се променя от 6 666 666,70 лв. без включен ДДС или 8 000 000,00 лв. с включен ДДС на 16 459 375,59 лева без включен ДДС или  на стойност 19 751 250,71 лева с ДДС, като годишната задача за 2019 г. остава без промяна в размер на 500 000,00 (петстотин хиляди) лева с ДДС.

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

ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство“, след решение по т. 2, да актуализира  Инвестиционна програма на ВСС за 2019 г. по § 51-00 „Основен ремонт и ДМА“, като увеличи сметната стойност на обекта с 9 792 708,90 лева без ДДС или 11 751 250,71 лева с ДДС от 8 000 000,00 (осем милиона) лева с включен ДДС на 19 751 250, 71 лева с включен ДДС, като годишната задача за 2019 г. остава без промяна в размер на 500 000,00 (петстотин хиляди) лева с ДДС.

ИЗПРАЩА решението от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси“, за сведение.


ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да предостави всички необходими материали по разглеждания въпрос на г-жа Олга Керелска – член на Висшия съдебен съвет и на Комисия „Управление на собствеността“ към ПВСС.



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








