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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  03 април 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. Поканени в заседание на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет:

	Среща с административните ръководители на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, и с г-н Даниел Аттарян – упълномощен представител на Консорциум „РСРП – София“, поканени в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС по протокол № 09/20.03.2019 г., т. 12.



IІ. Инвестиционна дейност:

2. Съгласуване на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на вътрешен асансьор в сграда с идентификатор 17395.501.1089.2, за осигуряване на достъпна среда, намиращ се в УПИ I - 1089, кв. 125, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, по писмо рег. № ВСС-4620/31.12.2018 г. от г-жа Магдалена Жбантова-Стефанова, председател на Районен съд гр. Гоце Делчев.



IІІ. Управление на собствеността

3. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване срока на договора за наем за три месеца с ЕТ „Васил Григоров“, считано от 01.04.2019 г.


4. Писмо с вх. № ВСС-2019/13.03.2019 г. на председателя на Софийски районен съд във връзка с предоставяне на имущество на външни ведомства – Министерство на вътрешните работи /в частност СДВР/ и Дирекции „Социално подпомагане“ в гр. София към Агенция за социално подпомагане.




5. Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“ относно допълнително споразумение към договор № ВСС-8071/15.06.2017 г. за безвъзмездно управление на общински нежилищни имоти – публична собственост на ВСС, за нуждите на Административен съд гр. Благоевград и Районна прокуратура гр. Благоевград, намиращи се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2.


6. Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“ относно разпределение на ползването на помещенията в сградата на Съдебна палата гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1.

7. Отчет за дейността на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет за периода 17.01.2018 г. – 14.12.2018 г.





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

