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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  20 март 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. Поканени в заседание на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет:

	Среща с Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, поканен в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС по протокол № 08/13.03.2019 г., т. 5.5.



IІ. Инвестиционна дейност:


2. Изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 08/13.03.2019 г., т. 5.6.

3. Проект за допълнение на Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, взето по протокол 01/18.01.2018 г., т. 6, допълнено с Решение на Пленума на ВСС по протокол № 12/26.04.2018 г., т. 49.

4. Доклад от Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ във връзка с писмо от председателя на Административен съд гр. Пазарджик с вх. № ВСС-10758/11.02.2019 г. за отпускане на допълнителни средства за изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик.


	Текущи ремонти:

5. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за изграждане на локална видеосистема в сградата на Съдебна палата – гр. София.


6. Писмо от и.ф. председателя на Окръжен съд гр. Габрово с искане за отпускане на средства за извършване на текущ вътрешен ремонт на помещения и профилактичен ремонт на пожарни кранове.


IІІ. Управление на собствеността


7. Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността относно предприемане на действия за изготвяне на актуална пазарна оценка, извършена от лицензиран оценител за имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2.


8. Разпределение на ползването на помещенията в Съдебна палата – Дупница.


9. Проект на решение относно изпълнение на т. 4 от решение на МС № 130/07.03.2019 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 1.


10. Доклад от Надя Горгорова – младши експерт – икономист в отдел „Управление на собствеността“ относно влязъл в сила от 14.10.2016 г. ПУП – ИПРЗ за Район „Изгрев“, на чиято територия е недвижим имот, възложен за стопанисване  на директора на Националната следствена служба.


11. Разни. 





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












