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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  12 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:


I. Инвестиционна дейност:


1. Проект на решение за упълномощаване на главния прокурор на Република България, с право да преупълномощава, да представлява ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ за обект „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“, във връзка с писмо вх. рег. № ВСС – 6741/31.05.2019 г. от прокуратура на Република България. 
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


2. Информация в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС по протокол № 17/05.06.2019 г., т. 2.2.2. за хода на финансиране на планови /утвърдени по т. 2.1 от Протокол №1/16.01.2019 г. на заседание на КУС/ и аварийни ремонти,  както и предложение за актуализация на утвърдения списък на исканията.


3. Писмо от председателя на Районен съд гр. Айтос с вх. № ВСС-4883/30.05.2019 г., в изпълнение на Решение на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 14/15.05.2019 г., т. 3, за осигуряване на достъпна среда в сградата на съда.



ІІ. Управление на собствеността


4. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 14.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


5.Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


6. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до МРРБ за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична държавна собственост в гр. Монтана, ул. „Марин Дринов“ № 2 на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Монтана.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова - главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


7. Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“ в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС по протокол 03/23.01.2019 г., т. 6 във връзка с искане за възстановяване на средства за извършен ремонт във ведомствено жилище от наемателя.





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

