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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  26 юни 2019 г., /сряда/, 10,00 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:


1. Среща с главния прокурор на Република България, главния секретар на АГП и административните ръководители на Военно-апелативна прокуратура, Военно-окръжна прокуратура – София, Софийска градска прокуратура, Софийска окръжна прокуратура и Софийска районна прокуратура във връзка с изготвен проект на решение за отправяне на предизвестие за прекратяване на договор за наем за помещения, заемани от органи на съдебната власт в гр. София, ул. „Съборна“ № 7, писмо с вх. № ВСС-5140/20.06.2019 г. и предложение за сградно устройване на ОСВ.


2. Среща с административните ръководители на Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура, Специализираната прокуратура и представители на ГД „Охрана“ към МП,  във връзка с проект на решение за разпределение на ползването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, в изпълнение решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 19/19.06.2019 г., т. 2.


І. Инвестиции и строителство

3. Определяне на представител от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” в изпълнение на указанията във връзка с упражняване на правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП и в съответствие с Решение по т 3.3 от Протокол № 14/27.04.2017 г. от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, за участие в състава на комисия за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша" № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавеле"), стаи №№ 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“.

4. Доклад от Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ относно предложение за възлагане на обследване за енергийна ефективност и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи  след извършено обследване за установяване на техническите характеристики на приоритетни обекти: Сграда на Районен съд гр. Ихтиман; Съдебна палата гр. Елхово; Сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. "Милин камък" № 2, за нуждите на районния съд. 

5.  Писмо от Районен съд гр. Нова Загора с вх. № ВСС-7506/19.06.2019 г. във връзка с одобряване на разход за сключване на договор за поддръжка на асансьори на обект: „Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд,  гр. Нова Загора”.
Приложение: Доклад от Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.

6. Проект на решение за упълномощаване на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за обект: „Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд, гр. Нова Загора”.
Приложение: Доклад от Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.

7. Писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково  с вх.№ ВСС-6237/03.06.2019 г. за предоставяне на средства за доставка на верижен стълбищен робот на стойност 21 000 лв. с ДДС.

8. Писмо от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич с вх.№ ВСС-7076/11.06.2019 г. за предоставяне на средства за доставка и монтаж на 62 бр. акумулаторни батерии за  UPS и подмяна на масла и филтри на дизел-генератор на обща стойност 4 736,40  лв. с ДДС. 


IІ. Управление на собствеността

9. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за предоставяне на безвъзмездно управление върху имот – частна общинска собственост, за нуждите на Районен съд гр. Бяла, за срок от 5 /пет/ години.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.

10. Упълномощаване на служители от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” във връзка с попълването, подписването, подаването и получаването на документи, необходими за актуването на имотите на органите на съдебната власт.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


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

