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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  19 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:

1.1. Проект на решение за отправяне на предизвестие за прекратяване на договор за наем.
1.2. Предложение от членове на Висшия съдебен съвет за осигуряване на работни помещения на органите на съдебна власт на територията на гр. София, след извършен анализ на сградния фонд.


І. Управление на собствеността

2. Проект на решение за разпределение на ползването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, предоставен за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет в неговата цялост.
Приложение: Доклад от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.


3. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване срока на Договор № ВСС- 489/13.01.2017 г., сключен между ЕТ „Васил Григоров“ и Висш съдебен съвет, за 3 /три/ месеца, считано от 01.07.2019 г.


4. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията на Окръжна прокуратура – Смолян, бул. „България“ № 14, сграда 1, ет. 4, ид. № 67653.918.40.1.31, ид. № 67653.918.40.1.32, ид. № 67653.918.40.1.37 и ид. № 67653.918.40.1.36. 
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


5. Проект на решение за изменение на решение по т. 20.1. от протокол № 9/11.04.2019 г. на Пленума на висшия съдебен съвет за разпределение ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.

6. Доклад от Анжела Цветанова – старши експерт – юрист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“ в изпълнение решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 18/12.06.2019 г., т. 7.



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

