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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  24 април 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. Инвестиционна дейност:


1. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, заложени в Инвестиционната програма на Висш съдебен съвет за 2019 г., към 31.03.2019 г.

2. Изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС по т. 38.1. на Протокол № 14/10.04.2019 г., касаещо представяне на оферта за СМР от „Хаси Груп“ ЕООД за апартамент, находящ се в гр. София, р-н Студентски, ж.к. „Дървеница“, блок 9, вх. Г, ет. 2, ап. 68.

3. Разглеждане на оферти, постъпили в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 09/20.03.2019 г., т. 11.

4. Писмо рег. № ВСС-3618/21.03.2019 г. от директора на дирекция „Бюджет и финанси“ във връзка с писмо с вх. № ВСС-3618/20.03.2019 г. от Районен съд гр. Монтана.


ІІ. Управление на собствеността


5. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване на сключения Договор № 55-06-010/21.11.2016 г. за наем на апартамент № 5, находящ се в гр. София, ул. „Княз Борис” № 156.


6. Проект на решение за предприемане на действия по отписване от баланса на ВСС на недвижим имот, находящ се в област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ № 28.


7. Проект на решение за предприемане на действия по завеждане в баланса на ВСС на недвижим имот, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 33, кв. „Възраждане“.


8. Писмо от областния управител на област Ямбол с вх. № ВСС-13430/18/16.04.2019 г. с изразено съгласие от негова страна за започване на процедура за предоставяне на имот в гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ № 1 в управление на ВСС, за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Ямбол.


III. Разни.





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

