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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  10 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. Инвестиционна дейност:


1. Писмо от председателя на Районен съд гр. Севлиево с вх. № ВСС-2394/19.02.2019 г. с искане за отпускане на средства за осигуряване на достъпна среда – ремонт и преустройство на санитарен възел и доставка и монтаж на две стълбищни платформи.


	Текущи ремонти:


2. Писма от председателя на Окръжен съд гр. Бургас с вх. № ВСС-852/28.11.2018 г. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт - подмяна на негодни стъклопакети, и №№ ВСС-852/28.11.2018 г. и ВСС-388/27.02.2019 г. с искане за отпускане на средства за ремонт на част от покрива.



3. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Разград с вх. № ВСС-842/18 от 27.03.2019 г. с приложени актуализирани оферти към  искане наш вх. № 842/30.08.2018 г. за отпускане на средства за текущ ремонт  на кабинети, коридор и стълбище.


4. Писмо от заместник-председателя на Районен съд гр. Добрич с вх. № ВСС-7696 от 11.12.2018 г. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт – подмяна на износени подови  настилки в 5 кабинета и латексово боядисване на 8 кабинета.


5. Писмо от председателя на Районен съд гр. Дулово с вх. № ВСС-2936/ 05.03.2019 г. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт на санитарни възли.


6. Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ относно писмо от председателя на Районен съд гр. Елхово с вх. № ВСС-12996/18/21.03.2019 г. във връзка с искане за осигуряване на средства за преместване на съоръжение /клетка/ за временен престой и изолация на конвоирани лица.

7. Писмо от и.ф. председателя на Окръжен съд гр. Пловдив и председателя на Районен съд гр. Пловдив с вх. № ВСС-15339/11.03.2019 г. с искане за отпускане на средства за демонтаж и  извозване на два броя негодни резервоари за мазут.

8. Писмо от председателя на Районен съд гр. Трявна с вх. № ВСС-7875/18 от 21.03.2019 г. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт  на входно стълбище и площадка, почистване, импрегниране и боядисване на челна фасада.


ІІ. Управление на собствеността


9. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумения за прекратяване на договори, както и нови договори за предоставяне на безвъзмездно и безсрочно управление върху имоти, за нуждите на Районен съд гр. Тервел и на Териториално отделение – Тервел към Районна прокуратура гр. Добрич.

10. Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“ относно писмо с вх. № ВСС-12968/27.03.2019 г. от министъра на правосъдието с предоставена информация за предприети действия по имоти, собственост на ДП „Фонд затворно дело“, находящи се в гр. Варна.





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












