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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  05 юни 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:


	Писмо с вх. № 5140/29.05.2019 г. от г-н Сотир Цацаров - главен прокурор на Република България, във връзка с решение по т. 1.2. от протокол № 15 от извънредното заседание на Комисия „Управление на собствеността“, проведено на 20.05.2019 г.

Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


I. Инвестиционна дейност:


2. Проект на решение за утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.

3. Актуализация на утвърден списък на исканията, постъпили от органи на съдебната власт, за финансиране на планови текущи ремонти през 2019 г., Приложение № 1, утвърдено с Решение по т. 2.1 от Протокол № 1/16.01.2019 г. на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС.


	3. Писмо с вх. № ВСС-5960/16.05.2019 г. от директора на дирекция „Бюджет и финанси“ във връзка с писмо с вх. № ВСС.5960/15.05.2019 г. от Административен съд гр. Ямбол.


	4. Писмо с вх. № ВСС-6519/29.05.2019 г. от председателя на Административен съд гр. Велико Търново за отпускане на средства за заплащане такса за присъединяване на обект: „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“ към електропреносната мрежа на ЕРП – Север.



	Текущи ремонти:


	5. Писмо от председателя на Върховния административен съд с вх. № ВСС-6112/17.05.2019 г. за предоставяне на средства за преработка на парапети в сградата на Върховния административен съд, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 18.
Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.

	6.Писмо от председателя на Върховния административен съд с вх. № ВСС-5035/18.04.2019 г. за предоставяне на средства за ремонт на два ведомствени апартамента.

	7. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил с вх. № 4770/12.04.2019 г. за предоставяне на средства за извършване на текущ ремонт – обособяване на помещение по ЗЗКИ.

	8. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик с вх. № 153/18/16.05.2019 г. за предоставяне на средства за извършване на текущи ремонти в сградата на съда.

	9. Писмо от председателя на Районен съд гр. Айтос с вх. № ВСС-5669/09.05.2019 г. за предоставяне на средства за преграждане и обзавеждане на кабинет във вр. с Решение по т. 10.2. от протокол № 18/15.05.2019 г. на Комисия „Бюджет и финанси“.

	10. Изпълнение на Решение на Комисия „Управление на собствеността“, взето по протокол № 11/10.04.2019 г., т. 6.5., във връзка с писмо от председателя на Районен съд гр. Елхово с вх. № 15335/13.12.2018 г. за необходимостта от извършване на текущи ремонти в сградата на Съдебната палата през 2019 г.
Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.

	11. Писмо от председателя на Районен съд гр. Казанлък с вх. № ВСС-6143/20.05.2019 г. за предоставяне на средства за текущ ремонт на помещения и подмяна на интериорни врати на три етажа в сградата на съда.

	12. Писмо от председателя на Районен съд гр. Кула с вх. № ВСС-5990/16.05.2019 г. за предоставяне на средства за подмяна на 11 бр. интериорни врати в сградата на съда.

	13. Писмо от председателя на Районен съд гр. Монтана с вх. № ВСС-5304/24.04.2019 г. за предоставяне на средства за неотложен текущ ремонт в сградата на съда.

	14. Писмо от председателя на Районен съд гр. Средец с вх. № ВСС-5801/13.05.2019 г. за предоставяне на средства за подмяна на амортизирано обзавеждане и подмяна на подова настилка.





ІІ. Управление на собствеността


15. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумение за прекратяване на договор, както и нов договор за предоставяне на безвъзмездно и безсрочно управление върху имот – общинска собственост, на ВСС, за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Средец.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова - главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


16.Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за предоставяне на безвъзмездно управление върху имот – общинска собственост, на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Плевен.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова - главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


17. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с Община Червен бряг за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Червен бряг,  ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, на Висш съдебен съвет, за нуждите на Районен съд гр. Червен бряг.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


18. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем на имот в гр. Нова Загора, ул. „проф. Минко Балкански“ № 60, за нуждите на Районен съд гр. Нова Загора.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


19. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет за отправяне на искане за становище до „АДИС“ ЕООД за безвъзмездно предоставяне на три апартамента в управление на ВСС, за жилищни нужди на ВАС. 
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.




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

