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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ
“УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ



Д Н Е В Е Н    Р Е Д

за заседание на комисия “Управление на собствеността“ на ВСС
на  20 февруари 2019 г., /сряда/, 10,30 часа, зала 512




УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Предлагам Ви заседанието на комисия „Управление на собствеността” на Висшия съдебен съвет да протече при следния дневен ред:


І. Инвестиционна дейност 

	Писмо от директора на Национален институт по правосъдие с вх. № ВСС-12929/26.10.2018 г. с искане за издаване на отделна партида на електромера на ВСС в трафопоста в двора на НИП и ВСС.


	Писмо от председателя на Районен съд гр. Шумен с вх. № ВСС-1025/08.02.2019 г. с искане за отпускане на средства за сформиране на ЕТИС за приемане на изготвен проект в два варианта, фаза „Идеен проект“ за обект „Проектиране/изработване на идеен и работен проект/ на СМР – преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на РС и РП гр. Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1“.


	Предложение за упълномощаване на експерт от отдел „Инвестиции и строителство“ да осъществява контрол и приема изпълнението по споразумение за партньорство № 127/30.03.2016 г. по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавна администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4“.


	Писмо от председателя на Административен съд гр. Благоевград с рег. № ВСС-6210/18/24.01.2019 г. за заплащане на цена за присъединяване на обекта към електрическата мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и захранване с необходимата мощност. 


	Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ относно изпълнение на договор № ВСС-15754/27.12.2018 г., сключен между ВСС и „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ ЕООД, с предмет: „Строително-монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт в част от сграда, находяща се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185, за нуждите на Администрацията на Висшия съдебен съвет“.

 



Текущи ремонти:

Писмо от кмета на район „Възраждане“, Столична община  с вх. № ВСС-1286/31.01.2019 г. във връзка с подаден сигнал на Контактен център при Столична община.

Изпълнение на Решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 31/19.09.2018 г., т. 2, относно извършване одит на системата за отопление, вентилация и климатизация на Административен съд гр. Перник.

	Писмо от и.ф. председателя на Окръжен съд гр. Габрово с вх. № ВСС-842/05.12.2018 г. с искане за отпускане на средства за текущ вътрешен ремонт на помещения  и профилактичен ремонт на пожарни кранове.


	Писмо от председателя на Районен съд гр. Стара Загора с вх. № ВСС-842/02.07.2018 г. с искане за отпускане на средства за текущ вътрешен ремонт на три съдебни зали.



ІІ. Управление на собствеността

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.349.3.52 и площ 100,00 кв.м., с предназначение – парокотелна централа, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 28.

	Определяне на приписани наеми от страна на Висшия съдебен съвет за частите от съдебните сгради, които се ползват от второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието.


	Проект на общ списък със свободните /годни и негодни/ за обитаване ведомствени жилища, в съответствие с чл. 6, ал. 2 от Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди.


	Разпределение на ползването на помещенията в сградата на Съдебна палата гр. Казанлък, ул. „Паисий Хилендарски“ № 16.


	Постъпили заявления за закупуване на жилища от ведомствения жилищен фонд на ВСС.





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





