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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  27 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 

	Предложение за корекция на бюджета на ПРБ по § 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“, с цел осигуряване на финансови средства за изпълнение на заложени годишни задачи за обекти от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г.



	Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в АВСС и инж. Димитър Шиклев – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ в изпълнение на Решение на Комисия „Управление на собствеността“ по Протокол № 5/06.02.2019 г., т. 9  във връзка с възможностите за надстрояване на обект, находящ се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82.



	Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ във връзка със изразено становище от председателя на Районен съд гр. Ихтиман, представено в изпълнение решение на КУС по протокол № 04/30.01.2019 г., т. 2.2.  и писмо от кмета на Община Ихтиман с вх. № ВСС – 8960/18/11.02.2019 г.



ІІ. Управление на собствеността


Актуализиране на регистъра на недвижимите имоти на съдебната власт, поддържан от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, в изпълнение решение на КУС по протокол № 03/23.01.2019 г., т. 4 и протокол № 01/16.01.2019 г., т. 10.



	Проект на решение по постъпили заявления за закупуване на жилища от ведомствения жилищен фонд на ВСС, в изпълнение на решение на КУС по протокол № 06/20.02.2019 г., т. 14.



	Решение на ЖК към ПВСС по протокол № 5/20.02.2019 г., т. 1 от Раздел 2 за поименно настаняване на кандидати в жилища от ведомствения фонд на ВСС.



	Договор за наем № ВСС-3533/09.03.2017 г., сключен между „Карлово Пропърти“ ООД и ВСС на недвижим имот в гр. Карлово, предоставен за временно и възмездно ползване за нуждите на Районен съд гр. Карлово.





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





