

2

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 юли 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:


I. Инвестиционна дейност:

1. Писмо от главния прокурор на Република България с вх. № ВСС-7770/25.06.2019 г. относно извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на ПРБ във връзка с изпълнение на обект „Основен ремонт на сграда, находяща се в гр. Варна, ул. “Алеко Константинов“ - за нуждите на Районна прокуратура – Варна“.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


2. Писмо от  председателя на Върховния касационен съд с вх. № ВСС -7447/19.06.2019 г. относно обект „СМР по изграждане на  външни асансьори на Съдебна палата София, бул. Витоша" № 2“.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


3. Предложение за възлагане на обследване за енергийна ефективност и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж  след извършено обследване за установяване на техническите характеристики на обект, включен за основен ремонт в Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г. - сградата на Районен съд гр. Ихтиман.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


4. Предложение във връзка с изготвяне на инвестиционен проект за обект:  „Основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. "Милин камък" № 2, за нуждите на Районен съд гр. Луковит“.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.




ІІ. Управление на собствеността


5. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор № ВСС-2647/22.02.2019 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Царево.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова - главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


6. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да изрази становище пред областния управител на област Плевен, съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за държавната собственост, за отнемане поради отпаднала необходимост за ВСС и органите на съдебна власт в гр. Плевен на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Плевен, ж.к. „Дружба“, бл. 133, вх. А, ап. 13, предоставен за нуждите на „Бюрото по защита“ при главния прокурор.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрисконсулт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.





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

