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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   № 44

от извънредно заседание на комисия ”Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 14.12.2018 г.


Днес, 14.12.2018 г., петък, от 12,20 ч., в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, се проведе извънредно заседание на комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет, в състав:

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

           От администрацията на ВСС присъстваха: инж. Дениза Павлова - директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”.



І. Инвестиционна дейност 


1. ОТНОСНО: Писмо с вх.№ ВСС-7442/12.12.2018 г. от Главния прокурор на Република България относно изпълнение на обект „Национална следствена служба - Изготвяне на конструктивно  становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр.София, бул. "Г. М. Димитров" № 42“.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                                                   Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА за необходимо и целесъобразно да бъдат осигурени средства в размер на 230 500,00 лв. за обект „Национална следствена служба - Изготвяне на конструктивно  становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 42“, в рамките на бюджета на ПРБ по §51 -00 “Основен ремонт на ДМА“, съответно от годишната задача на обект  „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21“, за който остават неусвоени средства за 2018 г.
1.2. ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство“ да отрази промяната по т. 1.1, с извършване на вътрешно-компенсирана промяна на § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ в рамките на бюджета на Прокуратурата на Република България (ПРБ), при актуализиране на утвърденото поименно разпределение на разходите по §51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.12.2018г., както и при поименното разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на органите на съдебната власт за 2019 г.
1.3. ИЗПРАЩА решението по т. 1.1 и т. 1.2 от настоящия протокол на комисия „Бюджет и финанси“, за съгласуване.
1.4. ИЗПРАЩА решението на Прокуратурата на Република България за сведение.



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








