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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   № 24

от заседание на комисия „Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 24.07.2019 г.


Днес, 24.07.2019 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:  Стефан Гроздев
Пламена Цветанова
Огнян Дамянов
Боян Новански 

ОТСЪСТВА: Олга Керелска.

           От администрацията на ВСС присъстваха: Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, Надежда Петрова - старши експерт - икономист 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.Определяне на и.д.председател на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС за периода 05.08.2019 г. - 09.09.2019 г., с оглед ползването на платен годишен отпуск от председателя на Комисията и предвид изпълнение на правомощията му, предвидени в Правилата за работа на Комисия „Управление на собствеността“ и в чл. 18 от Правилника за организация на дейността на ВСС и на неговата администрация.
	2. Предложение за изготвянето на технически задания за възлагане на обществени поръчки с обект строителство чрез използване на външна специализирана помощ.
	3. Приемане на извършени строителни и монтажни работи, извършени при изпълнение на ремонт на ведомствено жилище на ВСС, в изпълнение на договор № ВСС-6245/21.05.2019 г.
	4. Насрочване на следващо заседание на Комисия „Управление на собствеността”.


І. Инвестиции и строителство.


1. ОТНОСНО: Писмо от главния прокурор на Република България с вх. № ВСС-7654/15.07.2019 г. относно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2“ от Прокуратурата 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:

1.1. ПРИЕМА доклада на инж. Стоянка Георгиева - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

1.2. ПРИЕМА за целесъобразно и необходимо предоставянето на упражняване на правомощия на възложител, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП, във връзка с възлагането и реализирането на обект „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2“ от Прокуратурата на Република България.

1.3. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:
1. Главният прокурор на Република България 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: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2“.
2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на Комисия „Бюджет и финанси“, за корекция на бюджета на Прокуратурата на Република България, с цел осигуряване на средства за реализиране на годишните задачи за 2019 г. за обекта общо в размер на 102 000 лева – от които 100 000 лв. за извършването на строителни работи и 2 000 лева за осъществяване на строителен надзор.

1.4. ВНАСЯ предложението като редовна точка в редовното заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 29.07.2019 г.


2. ОТНОСНО: Писмо с вх. № ВСС-111779(18)/08.07.2019 г. от Борислав Данаилов - управител на „Алсис“ ЕООД, относно Договор рег. № ВСС 11177/11.09.2018 г. с предмет „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Районен съд Варна“.
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 доклада на инж. Стоянка Георгиева - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
2.2. ИЗПРАЩА доклада на инж. Стоянка Георгиева - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ ведно с цялата преписка чрез главния секретар на ВСС до дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“, за предприемане на действия във връзка с писмо рег. № ВСС-111779/18/08.07.2019 г. на Борислав Данаилов – управител на „Алсис“ ЕООД, относно прекратяване на договор с рег. № ВСС11177/11.09.2018 г. с предмет: „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Районен съд – Варна“ и писмо с вх. № ВСС-3344/02.05.2019 г. от „Юнионбилдинг 2018“ ООД гр. Варна във връзка с отказ от подписване на договор за строителен надзор и инвеститорски контрол за обекта.
2.3. 	ПРИЕМА за целесъобразно след прекратяване на горепосочения договор по взаимно съгласие, обект „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Районен съд – Варна“, да бъде изключен от § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ и средствата в размер на 174 607,20 лв. с ДДС се прехвърлят в § 10-30 „Текущи ремонти“, като се извърши корекция на бюджета на Районен съд - Варна. 
2.4. ИЗПРАЩА решението по т. 2 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси“, за сведение.


В 10:49 часа г-жа Цветанова влиза в залата.


3. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г., към 30.06.2019 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

3.1. ПРИЕМА за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ от Инвестиционната програма на ВСС, към 30.06.2019 г.
3.2. ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ от Инвестиционната програма на ВСС, към 30.06.2019 г., на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС.
	


4. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Софийски районен съд с вх. № ВСС-8187/02.07.2019 г. ведно с писмо с вх. № 8187/11.07.2019 г. във връзка с извършена проверка от СРЗИ.
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“, в АВСС.
4.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да предприеме действия по възлагане на контролно измерване от независима оторизирана лаборатория на нивото на параметъра шум в режим „ден и нощ“ в работна среда на съоръжението. Дирекцията да отправи искане до жалбоподателя за осигуряване на достъп до помещението, с оглед извършване на измерването, като в писмото бъдат посочени като възможности две дати.



5. ОТНОСНО: Писмо от дирекция „Бюджет и финанси“ с № ВСС-8048/05.07.2019 г. за изразяване на становище във връзка с изплащане на застрахователна сума по сключен договор.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

5.1. ПРИЕМА за неотложно, необходимо и целесъобразно осигуряването на средства за извършване на неотложен текущ ремонт за възстановяване на причинени щети от настъпило застрахователно събитие, причинено от провикване на вода от отводнителна шахта в едно от помещенията в сградата на Административен съд – Хасково.
Стойността на разхода е определена 1 989,00 лв. с ДДС, съгласно най-ниската оферта, предложена от „Аква-3“ ООД. Средствата следва да се предвидят по § 10-30 „Текущ ремонт“.

Мотиви: На 03.06.2019 г. от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ е регистрирана щета № 2200180240/322-19 на сградата на Административен съд – Хасково, гр. Хасково, ул. „Преслав“ № 26, за настъпило застрахователно събитие вследствие на проливен дъжд. Извършен е оглед на обекта и е съставен Констативен протокол /03.06.2019 г./, за видимите вреди с опис на вредите.
За възстановяване на щетите по описанието на видимите вреди от съставения Констативен протокол от 03.06.2019 г. от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, административния ръководител на Административен съд – Хасково е направил запитване до три строителни фирми. С писмо рег. № ВСС-8048/01.07.2019 г. приложено е изпратил три оферти за видовете строително-ремонтни дейности, които ще бъдат извършени за отстраняване на констатираните щети от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

5.2. ИЗПРАЩА решението по т. 5 от настоящия протокол на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, за корекция на бюджета на Административен съд – Хасково.


IІ. Управление на собствеността.


6. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата – гр. Перник. ул. „Търговска“ № 37.
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, писмо с вх. № 4053/16.07.2019г. от административния ръководител на Административен съд – Перник, с което се предоставя цялостно разпределение на ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата в гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37, съгласувано от административните ръководители на Административен съд – Перник, Окръжен съд – Перник, Районен съд – Перник, Окръжна прокуратура – Перник и началник ОЗ „Охрана“ и с оглед разпоредбата на чл. 57, ал. 2, т. 10 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България,

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

I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата, гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37, както следва:

На Окръжен съд – Перник:
Приземен етаж:
Помещение № 1 - Архив фирмено отделение, Гражданско деловодство
Помещение № 2 – Архив
Помещение № 3 – Архив
Помещение № 14 – Сервизно
Помещение № 15 – АУ /хидравлика/


Партерен етаж:
Кабинет № 003 – Регистратура
Кабинет № 005 – Фирмено отделение, Информационно обслужване
Кабинет № 010 – Г.Р.Т.
Помещение № 011 – Гараж
Санитарно помещение
Зала № 2

Втори етаж:
Кабинет № 201 – Председател
Кабинет № 202 – Съдебен администратор
Кабинет № 203 – Съдия
Кабинет № 204 – Съдия
Кабинет № 205 – Съдия
Кабинет № 206 – Секретна стая
Кабинет № 207 – Заместник председател
Кабинет № 208 – Съдия
Кабинет № 209 – Съдия
 Кабинет № 210 – Адвокатска стая и Фирмено отделение
 Кабинет № 211 – Наказателно деловодство
 Кабинет № 212 – Съдебни секретари
 Кабинет № 213 – Съдебен деловодител КОД и архивар
 Кабинет № 214 – Съдебен секретар
 Кабинет № 215 – Съдебни секретари
 Кабинет № 216 – Гражданско деловодство
 Кабинет № 217 – Главен специалист „Софтуер“
 Кабинет № 218 – Съдебен деловодител КОД
 Кабинет № 219 – Съдия
 Кабинет № 220 – Съдия
 Кабинет № 221 – Заместник председател
 Кабинет № 222 – Съдия
 Кабинет № 223 – Съдия
 Кабинет № 224 – Съдия
 Кабинет № 225 – Съдия
 Кабинет № 226 – Съдия
 Санитарно помещение – Административен ръководител, официални гости
 Санитарно помещение – Съдии /жени/
 Санитарно помещение – Служители

Четвърти етаж:
Зала № 7
Кабинет № 409 – Съвещателна зала
Кабинет № 410 – Главен счетоводител
Кабинет № 411 – Домакин
Кабинет № 412 – Касиер – счетоводител
Санитарно помещение – жени /в нов коридор/
Санитарно помещение – мъже /в нов коридор/
Сервизно помещение
На Районен съд – Перник:
Приземен етаж:
Помещение № 4 – Архив
Помещение № 5 – Архив
Помещение № 8 – Архив
Помещение № 9 – Архив
Помещение № 10 – Архив
Помещение № 11 – Архив
Помещение № 12 – Архив
Помещение № 13 – Архив

Партерен етаж:
Кабинет № 004 – Регистратура
Зала № 1
Зала № 3
Зала № 4
Помещение № 013 – съвещателна стая зад зала № 4

Първи етаж:
Кабинет № 101 – Председател
Кабинет № 102 – Съдебен администратор
Кабинет № 103 – Съдия
Кабинет № 104 – Съдия
Кабинет № 105 – Съдия
Кабинет № 106 – Съдия
Кабинет № 107 – Съдия
Кабинет № 108 – Съдия
Кабинет № 109 – Съдия
 Кабинет № 110 – Гражданско деловодство
 Кабинет № 111 – Шофьор
 Кабинет № 112 – Наказателно деловодство
 Кабинет № 113 – Наказателно деловодство
 Кабинет № 114 – Чистачи
 Кабинет № 115 – Бюро „Съдимост“ и архив
 Кабинет № 116 – Гражданско деловодство
 Кабинет № 117 – Гражданско деловодство
 Кабинет № 118 – Административен секретар
 Кабинет № 120 – Съдия
 Кабинет № 121 – Съдия
 Кабинет № 122 – Съдия
 Кабинет № 123 – Съдия
 Кабинет № 124 – Съдия
 Кабинет № 125 – Съдия
 Кабинет № 126 – Съдия
 Кабинет № 127 – Съдия
 Санитарно помещение – съдии /жени/
 Санитарно помещение – съдии /мъже/ 
 Санитарно помещение – служители

Четвърти етаж:
Кабинет № 402 – Съдебни секретари
Кабинет № 403 – Съдебни секретари
Кабинет № 404 – Съдебни секретари
Кабинет № 405 – Съдебни секретари
Кабинет № 406 – Съдебни секретари
Зала № 8 
Кабинет № 407 – Съдебни секретари
Кабинет № 408 – Съдебни секретари
Зала № 6
 Кабинет № 413 Съдебно деловодство „Имотен регистър“
 Кабинет № 414 – Архив
 Кабинет № 415 – АТЦ
 Кабинет № 416 – Системен администратор
 Кабинет № 417 – Съдия
 Регистратура „Класифицирана информация“ – самостоятелно помещение с вход предверие към кабинет № 417
 Кабинет № 418 – Съдия
 Кабинет № 419 – Съдия
 Кабинет № 420 – Съдия
 Кабинет № 421 – Съдия
 Кабинет № 422 – Съдия
 Кабинет № 423 – Съдебен помощник – с вход предверие към кабинет № 417
 Санитарно помещение – служители
 Санитарно помещение /фоайе/

За общо ползване от Окръжен съд – Перник и Районен съд –Перник:
Партерен етаж:
Кабинет № 001 – Бюро призовки
Санитарно помещение – служители и съдии /мъже/

Четвърти етаж:
Кабинет № 415 – АТЦ, Гл. специалист ССИ
Санитарно помещение – хора с увреждания /фоайе/
За общо ползване от Окръжен съд – Перник, Районен съд –Перник и Областно звено „Охрана“:
Кабинет № 119 – Сървърно помещение

На Окръжна прокуратура – Перник, както следва:
За нуждите на Окръжна прокуратура – Перник:

Приземен етаж:
	Помещение № 6 – Архив

	Партерен етаж:
	Гараж /със самостоятелен външен вход/ зад кабинет № 010

	Трети етаж:
Кабинет № 301 – Окръжен прокурор
Кабинет № 302 – Гл. специалист „Човешки ресурси“
Кабинет № 311 – Служители 
Кабинет № 318 – Системен администратор
Кабинет № 319 – Деловодство
Кабинет № 320 – Служители
Кабинет № 321 – Служители
Кабинет № 322а – Счетоводство
Кабинет № 323 – Прокурор
 Кабинет № 324 – Прокурори
 Кабинет № 325 – Прокурори
 Кабинет № 326 – Зам. окръжен прокурор
 Кабинет № 327 – Зам. окръжен прокурор
 Санитарно помещение – мъже
 Санитарно помещение – жени
 Санитарно помещение - жени

За нуждите на Районна прокуратура – Перник:
Приземен етаж:
Помещение № 7 - Архив

Трети етаж:
Кабинет № 303 – Прокурори
Кабинет № 304 – Прокурори
Кабинет № 305 – Прокурори
Кабинет № 306 – Зам. районен прокурор
Кабинет № 307 – Районен прокурор
Кабинет № 308 – Зам. районен прокурор
Кабинет № 309 – Прокурори
Кабинет № 310 – Служители
Кабинет № 312 – Съдебен администратор и Зав. служба РДА
 Кабинет № 313 – Прокурори
 Кабинет № 314 – Шофьор и чистач
Кабинет № 315 – Системен администратор и съдебни деловодители
 Кабинет № 316 – Служители
 Кабинет № 317 – Деловодство
Кабинет № 322а – Счетоводство /с предверие/

На Административен съд – Перник:
Партерен етаж:
Хидравличен асансьор – служебен
Електрически асансьор /7 спирки/ - за граждани
Електрически асансьор /2 спирки/ - служебен

Пети етаж:
Кабинет № 501 – Председател
Кабинет № 502 – Съдебен администратор
Кабинет № 503 – Съдебен помощник
Кабинет № 504 – Съдия
Кабинет № 505 – Съдия
Кабинет № 506 – Съдия
Кабинет № 507 – Зам. председател
Кабинет № 508 – Системен администратор
Кабинет № 509 – Сървърно помещение
 Кабинет № 510 – Съдебно деловодство /служебен вход/
 Кабинет № 511 – Регистратура /служебен вход/
 Кабинет № 512 – Заседателна стая
 Кабинет № 513 – Архив
 Кабинет № 514 – Главен счетоводител
 Кабинет № 515 – Съдебни секретари
 Кабинет № 516 – Съдебни секретари
 Санитарно помещение № 517 – жени
 Мокро помещение № 518
 Санитарно помещение № 519 – мъже
 Склад № 520
 Машинно помещение № 521
 Кабинет № 522 – Регистратура
 Кабинет № 523 – Управител сгради
 Кабинет № 524 – Чистачи
 Кабинет № 525 – Призовкари
 Кабинет № 526 – Зала № 10
 Кабиет № 527 – Зала № 9
 Санитарно помещение № 528 – граждани
 Санитарно помещение № 529 – хора с увреждания
 Санитарно помещение № 530 – служители
 Кабинет № 531 – Регистратура /вход фоайе/
 Кабинет № 532 – Съдебно деловодство

За общо ползване от Окръжен съд – Перник, Районен съд –Перник, Окръжна прокуратура – Перник и за нуждите на Районна прокуратура - Перник:
Приземен етаж:
Санитарно помещение

За общо ползване от Административен съд – Перник и Районен съд –Перник:
Партерен етаж:
Помещение № 012 – Гараж между помещение № 011 и помещение  № 013.

Забележка:

За изпълнение на функциите на „Агенция по вписванията“ ще се ползва:
Четвърти етаж:
Кабинет № 401 – Съдебно деловодство „Агенция по вписванията“

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

Партерен етаж:
Помещение с пропускателен режим /Пост № 1/
Кабинет № 002 – Конвой
Кабинет № 006 – Началник ОЗ „Охрана“
Кабинет № 007 – Помещение за инструктаж
Кабинет № 008 – Дежурна стая
Кабинет № 009 – Деловодство и Принудително довеждане
Санитарно помещение
Помещения за временен престой и изолация:
	Четири арестни помещения

Стая за малолетни и непълнолетни
Санитарно помещение

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

6.2. ВНАСЯ предложението като редовна точка в редовното заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 29.07.2019 г.


7. ОТНОСНО: Запитване до административните ръководители на органите на съдебна власт, стопанисващи сградата на Съдебната палата гр. София, бул. „Витоша“ № 2 и сградата, находяща се на бул. „Цар Борис“ III № 54.

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

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

7.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада на Иванка Христова -  началник на отдел „Управление на собствеността“ в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.
7.2. Отдел „Управление на собствеността“ към Дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да изпрати писма - запитвания до административните ръководители на органите на съдебната власт, стопанисващи сградата на Съдебната палата гр. София, бул. „Витоша“ № 2 и сградата, находяща се на бул. „Цар Борис III“ № 54, относно възможността за предоставяне на помещения за ползване за нуждите на звената „Български документи за самоличност“ към Министерство на вътрешните работи. Да бъде отправено запитване и до ГД „Охрана“, с оглед спазване реда и осигуряването на достъп на външни лица в сградите на съдебната власт.
7.3. След получаване на отговори от административните ръководители и от ГД „Охрана“, да се докладва на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС.


8. ОТНОСНО: Искане за възстановяване на гаранция за изпълнение на договор № 93-00-219/05.10.2012 г. с предмет: „Застраховане на имущество – сгради и оборудване“ между МП /в качеството му на възложител/ и ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД /изпълнител/.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

8.1. ПРИЕМА доклада на Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
8.2. ПРЕДЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ към настоящия момент да бъде задържана гаранцията за изпълнение на договор рег. № 93-00-219/05.10.2012 г. със ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, до приключване на висящия съдебен спор.
8.3. ИЗПРАЩА материалите по преписката в нейната цялост на дирекция „Правна“, отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“, звено „Процесуално представителство и нормативна дейност“, за запознаване с фактите и обстоятелствата по висящото дело и изготвяне на мотивирано становище относно възможността за конституирането на ВСС като заинтересована страна по търг.дело № 2186/2017 г. пред Софийски градски съд,  VI-11 състав.
8.4.ИЗПРАЩА решението по т. 8 от настоящия протокол на министъра на правосъдието, за сведение.


9. ОТНОСНО: Писмо от директора на Националния институт на правосъдието относно безвъзмездно придобиване на недвижим имот за нуждите на обучителната дейност на НИП.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.

По предложения проект на решение г-жа Пламена Цветанова и г-н Стефан Гроздев изразиха отрицателно становище, но след проведено обсъждане членовете на Комисията решиха на Пленума на Висшия съдебен съвет да бъдат предложени два проекта на решение.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

9.1. ПРИЕМА доклада на Лидия Кирилова - главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
9.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:

Вариант 1:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, за нуждите на Националния институт на правосъдието, Висшия съдебен съвет да придобие безвъзмездно за управление недвижим имот – държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02659.2195.2722 /стар идентификатор 02659.21.95.747/, целият с площ 7910 кв.м., заедно с построените в него 4 /четири/ броя сгради – незавършено строителство, за една от които от АГКК е определен идентификатор 02659.2195.2722.1 /стар идентификатор 02659.2195.747.1/ с обща разгъната застроена площ по план 4047 кв.м., намиращи се в гр. Банкя, община Столична, ул. „Стефан Стамболов“ /“Майор Будинов“/, по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане.
2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството, с копие до министъра на здравеопазването, за започване на процедура по безвъзмездното предоставяне на недвижим имот – държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02659.2195.2722 /стар идентификатор 02659.21.95.747/, целият с площ 7910 кв.м., заедно с построените в него 4 /четири/ броя сгради – незавършено строителство, за една от които от АГКК е определен идентификатор 02659.2195.2722.1 /стар идентификатор 02659.2195.747.1/ с обща разгъната застроена площ по план 4047 кв.м., намиращи се в гр. Банкя, община Столична, ул. „Стефан Стамболов“ /“Майор Будинов“/, за нуждите на Националния институт на правосъдието, по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане.

и алтернативно

Вариант 2:

1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ, за нуждите на Националния институт на правосъдието, Висшия съдебен съвет да придобие безвъзмездно за управление недвижим имот – държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02659.2195.2722 /стар идентификатор 02659.21.95.747/, целият с площ 7910 кв.м., заедно с построените в него 4 /четири/ броя сгради – незавършено строителство, за една от които от АГКК е определен идентификатор 02659.2195.2722.1 /стар идентификатор 02659.2195.747.1/ с обща разгъната застроена площ по план 4047 кв.м., намиращи се в гр. Банкя, община Столична, ул. „Стефан Стамболов“ /“Майор Будинов“/, по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане.

	9.3. ВНАСЯ предложението като редовна точка в редовното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 29.07.2019 г.

	9.4. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ към предложението за Пленума на ВСС по т.9, като приложение към нея да бъдат присъединени всички материали, свързани с обект: „Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт“.


IIІ. Разни.

Р-1. ОТНОСНО: Определяне на и.д.председател на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС за периода 05.08.2019 г. -09.09.2019 г., с оглед ползването на платен годишен отпуск от председателя на Комисията и предвид изпълнение на правомощията му, предвидени в Правилата за работа на Комисия „Управление на собствеността“ и в чл. 18 от Правилника за организация на дейността на ВСС и на неговата администрация.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ  г-н Огнян Дамянов член на Комисия „Управление на собствеността” и на Висшия съдебен съвет и г-н Боян Новански - член на Комисия „Управление на собствеността” и на Висшия съдебен съвет, заедно и поотделно, за и.д. председатели на Комисия „Управление на собствеността” за периода 15 - 31 август 2019 г.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, при отсъствие на определените лица по т. 1., да резолира входящата кореспонденция и да подписва изходящата кореспонденция, касаеща дейността на дирекцията и Комисията, в нейната цялост.
3. ИЗПРАЩА решението по т. Р-1 от настоящия протокол на Главния секретар на ВСС, за сведение.


	Р-2. ОТНОСНО: Предложение за изготвянето на технически задания за възлагане на обществени поръчки с обект строителство чрез използване на външна специализирана помощ.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА доклада от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
2. ИЗПРАЩА доклада по т. 1 чрез главния секретар на ВСС до дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“, за предприемане на съвместни действия по определяне на прогнозна стойност чрез пазарно проучване или пазарни консултации за осигуряване ползването на специализирана външна експертна помощ за подготовката обществени поръчки с предмет строителство/инженеринг, както следва:
- „Основен ремонт и преустройство на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“;
- „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се бул. "Александър Стамболийски" №82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура“;
- „Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт“;
- Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд –Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград;
- „Проектиране и СМР по основен ремонт на сградата на РС Ихтиман“;
- „СМР по премахване/събаряне на съществуваща сграда на РС Бяла и изграждане на нова съдебна сграда“
- Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд Пазарджик, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура Пазарджик.


	Р-3. ОТНОСНО: Приемане на извършени строителни и монтажни работи, извършени при изпълнение на ремонт на ведомствено жилище на ВСС, в изпълнение на договор № ВСС-6245/21.05.2019 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1. ПРИЕМА устния доклад от г-н Боян Новански – член на Висшия съдебен съвет и на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС.
2. ОПРЕДЕЛЯ г-н Боян Новански - член на Висшия съдебен съвет и на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС и г-жа Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“ да извършат приемането на извършените от „Билднер“ ЕООД строително-монтажни работи, извършени във ведомствено жилище на ВСС, представляващо апартамент находящ се в гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 45, ет. 4, ап. 13, в изпълнение на договор № ВСС-6245/21.05.2019 г., както и да подпишат всички необходими документи, свързани с изпълнението по договора.
3. ИЗПРАЩА решението по т. Р-3 на Главния секретар на ВСС, по компетентност.



Р-4. ОТНОСНО: Насрочване на следващо редовно заседание на Комисия „Управление на собствеността”.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1. НАСРОЧВА следващото редовно заседание на Комисия „Управление на собствеността” да се проведе на 11 септември 2019 г., сряда, от 10,30 часа в зала 512 в сградата на ВСС.



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












