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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  15 май 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. Покана за среща в заседание на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет:

	Среща с главния прокурор на Република България, председателя на Върховен административен съд, и.ф. председателя на Административен съд – София област, председателя на Софийски районен съд и районния прокурор на Софийска районна прокуратура, председателя на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висш съдебен съвет и главния секретар на Висш съдебен съвет, поканени в изпълнение решение на Комисия "Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 12/17.04.2019 г., т. 5.



IІ. Инвестиционна дейност:

2. Проект на решение за имот – публична държавна собственост, предоставен в управление на Висш съдебен съвет, находящ се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82.

	3. Писмо с вх. № ВСС-4883/15.04.2019 г. от председателя на Районен съд гр. Айтос във връзка с осигуряване на подходящ сграден фонд, за нуждите на съда.

	4.Писмо № ВСС-5085/19.04.2019 г. на председателя на Районен съд гр. Луковит относно подготовката на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект „Основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2““.

	5. Писма с вх. № ВСС-3150/12.03.2019 г. и вх. № ВСС-5226/30.04.2019 г. от директора на дирекция „Бюджет и финанси“ във връзка с писма с вх. № ВСС-3150/12.03.2019 г. и вх. № ВСС-5226/30.04.2019 г. от председателя на Районен съд гр. Карлово.



	Текущи ремонти:


	6.Писмо с вх. № ВСС-14256/26.11.2018 г. от и.ф.председателя на Районен съд гр. Тутракан за отпускане на средства за текущ ремонт – подмяна на негодна прозоречна дограма на стойност 1 512 лв. с ДДС. 


IІІ. Управление на собствеността

7. Проект на решение касаещ недвижим имот – публична държавна собственост, находящ в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, предоставен за управление на Пленума на ВСС в неговата цялост.

8.Проект на договор за предоставяне безвъзмездно право на управление върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 4, на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен съд гр. Ямбол.

9. Проект на договор за наем на имот, представляващ западната част на четвъртия етаж от сграда, собственост на РПК „Развитие“ – гр. Елин Пелин, с адрес: гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 2, предоставен възмездно на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Елин Пелин.

10.Пазарна оценка изготвена от „Явлена Импакт“ ООД на недвижими имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, в изпълнение на Договор № ВСС-4877/15.04.2019 г.

11. Предложение за предприемане на действия за прекратяване на договор 0 51/08.05.2018 г. за наем на недвижим имот – държавна собственост, сключен между ВСС чрез Борислав Сарафов – директор на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването и „Бета Плюс“ ЕООД, представлявано от Никола Радев – управител.

12. Доклад от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в изпълнение решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 12/17.04.2019 г., т. 7.2.

13. Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“ относно проведена работна среща на 25.04.2019 г. в сградата на ВСС с представители на Главна дирекция „Охрана“ във връзка с писмо с вх. № ВСС-2298/15.02.2019 г.

14. Доклад от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в изпълнение решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 12/17.04.2019 г., т. 7.1.


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

