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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  13 март 2019 г., /сряда/, 10,00 часа, зала 312



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. Съвместно заседание с Комисия „Бюджет и финанси” към Пленума на ВСС – в зала 312 от 10,00 часа

	Изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС по протокол № 8/27.02.2019 г., т. 9, във връзка с предоставяне на актуални оферти за извършване на одит на системата за отопление, вентилация и климатизация на Административен съд гр. Перник.


	Изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС по протокол № 8/27.02.2019 г., т. 8, във връзка с предоставяне на актуални оферти за извършване на текущ вътрешен ремонт на три съдебни зали в сградата на Районен съд гр. Стара Загора, на стойност 49 690,50 лв. с ДДС.



ІІ. Инвестиционна дейност – заседанието продължава в зала 512


	Среща с главния прокурор на Република България и с главния секретар на Администрацията на главния прокурор относно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и извършване на основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“ от Прокуратурата на Република България.


	Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“ във връзка с писмо от главния архитект на Община Несебър с вх. № ВСС-12857/11.02.2019 г.


	Доклад от инж. Димитър Шиклев – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“ във връзка с писмо от главния архитект на Община Бургас с вх. № ВСС-12946/09.01.2019 г.


	Писмо с рег. № ВСС-2533/22.02.2019 г. от директора на дирекция „Бюджет и финанси“ във връзка с писмо от председателя на Районен съд гр. Карлово с вх. № ВСС-2533/21.02.2019 г.


	Упълномощаване  на административните ръководители на РС Луковит и РС Бяла с оглед разпоредбите на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ в качествата им на възложител по ЗУТ да подават заявления, получават документи, съгласуват документация и сключват договори за присъединяване към техническата инфраструктура за обектите със съответните държавни и общински органи, както и с експлоатационните дружества.



	Текущи ремонти:


	Писмо от и.ф. председателя на Районен съд гр. Велинград с вх. № ВСС-2410/19.02.2019 г. с искане за отпускане на средства за изграждане на два броя водосборни шахти, оборудването им с автоматични потопяеми помпи и отвеждане на водите в уличната канализация на стойност 1 600 лв. с ДДС.



ІІІ. Управление на собствеността


Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“ относно анекс към договор за безвъзмездно предоставяне правото на управление върху част от недвижим имот – частна държавна собственост – гаражна клетка № 6, за нуждите на Районна прокуратура гр. Русе.

	Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“ относно проект на договор за управление на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 7, в гр. София, ул. „Калиманци“ № 7, ет. 2, предоставен безвъзмездно на ВСС за нуждите на ПРБ.


	Разпределение на ползването на помещенията в Съдебна палата – Дупница.


	Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“ относно уреждане на имотните взаимоотношения между МВР и Пленума на ВСС, свързани със собствеността на имотите, предоставени за нуждите на Следствените отдели към Окръжните прокуратури в страната.


	Възлагане стопанисването на имот, находящ се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2 на административния ръководител на Районен съд гр. Луковит.


	Разни.
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