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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   № 35

от заседание на комисия „Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.11.2019 г.


Днес, 27.11.2019 г., сряда, от 10,30 ч., в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, се проведе заседание на комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет, в състав:

                                                        	ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Евгени Диков
                                                                  	ЧЛЕНОВЕ:  Стефан Гроздев
                                                                                       	Олга Керелска 
                                                                                       	Огнян Дамянов
Боян Новански 
Пламена Цветанова

В заседанието участва председателя на Върховен административен съд – г-н Георги Чолаков, за дискусия по т. 1 от дневния ред.

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“, Анжела Цветанова - старши експерт - юрисконсулт в отдел „Управление на собствеността“, Надежда Петрова - старши експерт - икономист в отдел „Управление на собствеността“, Надя Горгорова - младши експерт-икономист в отдел „Управление на собствеността“ и Красимира Василева - началник отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“, дирекция „Правна“ в АВСС.


1.ОТНОСНО: Среща с председателя на Върховен административен съд –            г-н Георги Чолаков, във връзка с решение по т. 9.2.от протокол № 34/13.11.2019 г. на КУС и писмо, изх. № ВСС-13090/14.11.2019 г. на председателя на Комисия „Управление на собствеността“

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

ПРИЕМА предложението след извършване на ремонт на помещенията, находящи се на ул. „Г.С.Раковски“ № 185, да се осигурят допълнителни работни помещения на ул. „Съборна“ № 7 за нуждите на Административен съд – София-област.
ВЪЗЛАГА  на дирекция „УССВ“ да изготви необходимата техническа документация за строително-ремонтните дейности по т. 1.1., която да бъде изпратена чрез главния секретар на дирекция „Правна“, отдел „ОП“.


Инвестиции и строителство:

2.ОТНОСНО: Изпълнение на договор № ВСС-15172/13.11.2019 г. и т. 1.2. от протокол № 32 от заседание на КУС, проведено на 16.10.2019 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

2.1. ПРИЕМА доклада от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
2.2. КАНИ управителя на ЕТ „АРХАТ - В - Валери Врабчев“ на следващо заседание на Комисия „Управление на собствеността“, насрочено за 4 декември 2019 г., сряда, 10:30 ч., зала 512 в сградата на Висшия съдебен съвет, във връзка с изпълнение на договор № ВСС-15172/13.11.2017 г. 


	Управление на собствеността:

3. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Районен съд – Трън, ул. „Георги Димитров“ № 4.

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

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, писма с вх. №№ ВСС-4053/20.08.2019г. и ВСС-4053/14.11.2019г. от административния ръководител на Районен съд – Трън, с които се предоставя цялостно разпределение на ползването на помещенията в Съдебната палата в гр. Трън, ул. „Георги Димитров“ № 4 и с оглед разпоредбата на чл. 57, ал. 2, т. 10 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България,

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

I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата, гр. Трън, ул. „Георги Димитров“ № 4, както следва:

На Районен съд – Трън:
Сутерен: обособени помещения за съхранение на варел с газьол и система за отопление

Първи етаж:
Стая № 4 с площ 15,54 кв.м.
Стая № 6 с площ 14,70 кв.м.
Стая № 8 с площ 11,34 кв.м.
Стая № 9 с площ 11,53 кв.м.
Заседателна зала с прилежаща стая № 10 с площ 61,75 кв.м.
Стая № 11 с площ 15,64 кв.м.
Санитарно помещение с площ 7,98 кв.м.
Стая регистратура с площ 6,5 кв.м.

Втори етаж:
Стая № 1 с площ 18,00 кв.м.
Стая № 2 с площ 29,03 кв.м.
Стая № 3 с площ 16,97 кв.м.
Стая № 4 с площ 1/2  идеална част от обща площ 13,92 кв.м.
Стая № 5 с площ 15,23 кв.м.
Стая № 6 с площ 15,23 кв.м.
Стая № 7 с площ 15,23 кв.м.
Стая № 8 с площ 15,23 кв.м.
Стая № 9 с площ 11,31 кв.м.
 Стая № 10 с площ 14,28 кв.м.
 Зала № 1 с площ 29,03 кв.м.
Зала № 2 с площ 62,08 кв.м.

Трети етаж:
Коридор с площ 5,43 кв.м.
Стая с площ 16,14 кв.м.
Стая с площ 4,16 кв.м.
Стая с площ 20,84 кв.м.
Коридор с площ 2,95 кв.м.
Стая с площ 17,94 кв.м.
Стая с площ 21,16 кв.м.
Стая с площ 4,48 кв.м.
Стая с площ 14,66 кв.м.
 Стая с площ 3,36 кв.м.
 Стая с площ 13,16 кв.м.
 Коридор с площ 2,4 кв.м.
 Стая с площ 26,98 кв.м.
 Стая с площ 8,24 кв.м.
 Остъклена тераса с площ 24,60 кв.м.
 Стая с площ 7,62 кв.м.
 Стая с площ 35,51 кв.м.
 Стая с площ 3,36 к.м.
 Стая с площ 16,12 кв.м.
 Стая с площ 3,36 кв.м.
 Стая с площ 2,25 кв.м.
 Коридор с площ 5,97 кв.м.
 Стая с площ 20,74 кв.м.
 Стая с площ 3,6 кв.м.
 Стая с площ 18,54 кв.м.


На Окръжна прокуратура – Перник за нуждите на Териториално отделение – Трън към Районна прокуратура Трън:
Първи етаж:
Стая № 1 – кабинет прокурор с площ 28,80 кв.м.
Стая № 2 – деловодство с площ 17,22 кв.м.
Стая № 3 – склад с площ 13,44 кв.м.
Стая № 5 – архив с площ 15,54 кв.м.
Стая № 12 – регистратура с площ 13,02 кв.м.
Санитарно помещение с площ 3,98 кв.м.

За изпълнение на функциите на Агенция по вписванията ще се ползва:
Втори етаж:
1/2  идеална част от стая № 4 с обща площ 13,92 кв.м.

Трети етаж:
Коридор с площ 4,34 кв.м.
Стая с площ 12,88 кв.м.
Стая с площ 4,34 кв.м.
Стая с площ 21,16 кв.м.

За изпълнение на функциите на сектор „Пробация“ в ОС „ИН“ гр. Благоевград ще се ползва:
Първи етаж:
Стая № 13 с площ 13,05 кв.м.

За изпълнение на функциите на Областно звено „Охрана“гр. Перник ще се ползват:
Първи етаж:
Стая – помещение на ОЗ „Охрана“ с площ 10,00 кв.м.

Втори етаж: 
Стая – помещение на ОЗ „Охрана“ с площ 10,00 кв.м.

II. Изпраща решението по т. I на административния ръководител на Районен съд – Трън за сведение и изпълнение, на главния прокурор на Република България – на разпореждане и на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Перник, за сведение.

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


4. ОТНОСНО: Писмо от главния прокурор на Република България с            вх. № ВСС-13984/19.11.2019 г., във връзка с разпределение на паркоместата и гаражните клетки в подземния паркинг, намиращ се в гр. София,                          бул. „Г. М. Димитров“ № 42.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада на Иванка Христова-началник на отдел УС в дирекция УССВ 
4.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение по т. 41 от протокол № 15 от заседание на ПВСС, проведено на 31.05.2018г., като създава следните точки:
 „41.5. 13 паркоместа и 8 гаражни клетки се предоставят за ползване на Национална следствена служба и Администрация на главния прокурор, за паркиране на служебни автомобили и съхранение на МПС, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства и молби за правна помощ, разследвани от следователите на НСлС„
„41.6. 5 броя паркоместа се предоставят за ползване от Специализираната прокуратура за паркиране на служебни автомобили.“
4.3. ВНАСЯ предложението като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.


5. ОТНОСНО: Писмо с рег. № ВСС-4458/13.11.2019 г. от главния прокурор на Република България относно сграда на ул. „Алеко Константинов“ № 2,              гр. Варна. 
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова - главен експерт в отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

5.1. ПРИЕМА доклада от инж. Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“. 
5.2. ПРЕДЛАГА да се отправи искане до общинските власти на гр. Варна за изразяване на становище относно възможността за обявяване на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда, находяща се в гр. Варна,              ул. „Алеко Константинов“ № 2 за имот публична общинска собственост и придобиването й чрез акт за дарение от Висш съдебен съвет, за нуждите на Районна прокуратура – Варна, по съответния ред.
5.3. ВЪЗЛАГА на отдел „Управление на собствеността, дирекция „УССВ“ да подготви писмо до кмета на Община Варна и до председателя на Общински съвет Варна за отправяне на искането по т. 5.2. от настоящото решение от името на председателя на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС.   


6. ОТНОСНО: Писмо, рег. № ВСС-13734/14.11.2019 г., от административния ръководител на Районен съд – Девня, относно необходимостта от извършване на неотложни ремонтни дейности в сградата, в която се помещава РС – Девня.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ и Анжела Цветанова старши експерт - юрисконсулт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

6.1. ОТЛАГА взимането на решение, след прецезиране на текста по точката, за следващото заседание на Комисията.  
6.2. КАНИ и. ф. административния ръководител – председател на Районен съд – Девня и кмета на Община Девня в заседание на Комисията, насрочено за              4 декември 2019 г., сряда, 10:30 ч., зала 512 в сградата на Висшия съдебен съвет, във връзка с писмо, рег. № ВСС-13734/14.11.2019 г., от административния ръководител на Районен съд – Девня.


	Разни


7. ОТНОСНО: Доклад от Олга Керелска относно среща с представители на ОББ в изпълнение на решение по пр. № 32/16.10.2019 г., т. 7, на КУС.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

7.1. ВЪЗЛАГА на инж. Надежда Стоянова - старши експерт - икономист в отдел „Управление на собствеността“ и Иванка Христова - началник отдел „Управление на собствеността“, да изготвят доклад, възможни решения и проект на писмо до ОББ за следващото заседание на Комисията.


8. ОТНОСНО: Организационни въпроси, свързани с дейността на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:


8.1. НАСРОЧВА следващото заседание на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет да се проведе на               4 декември 2019 година, сряда, от 10,30 часа, зала 512.



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






