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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  22 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. Инвестиционна дейност:


Писмо с рег. № ВСС-4420/18/22.04.2019 г. от Прокуратурата на Република България относно осигуряване на средства за подмяна на пътническа асансьорна уредба в блок 1 Б, част от комплекса от административни сгради на Национална следствена служба.


	Текущи ремонти:


2. Писмо наш вх. № ВСС-4640/10.04.2019  год. от Районен съд Търговище за отпускане на средства за текущ ремонт на помещенията на два етажа на сградата на стойност 47 500 лв. с ДДС.

3. Писмо от Районен съд Елин Пелин с наш Вх. № ВСС-4406 от 04.04.2019 год. с искане за отпускане на средства за авариен ремонт на тоалетни възли на стойност 29 241,36 лв. с ДДС.
 
	4. Писмо рег. № ВСС-842/13.11.2018 г. от Окръжен съд – Шумен за отпускане на средства за ремонт на фирмено отделение, ремонт на фасадно осветление и подмяна на негодни конвектори на охладителната инсталация.



IІ. Управление на собствеността

5.  Изпълнение решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 14/15.05.2019 г., т. 10.2.

6. Безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен съд – Търговище, съгласно чл. 15, ал. 2, предложение първо, във вр. с чл. 6, ал. 1 от ППЗДС.

7. Предоставяне безвъзмездно правото на управление върху имоти – публична общинска собственост, представляващи паркоместа на ул. „Станционна“ № 9 и ул. „Възраждане“, гр. Габрово, на Висшия съдебен съвет, за нуждите Окръжна прокуратура – Габрово.

8. Изпълнение на решение на Пленума на ВСС по т. 52 от протокол № 7/28.03.2019 г., за предаване и приемане на недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 1.

9.  Писмо с рег. № ВСС-2782/09.05.2019 г. от г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България.

10. Уведомление с рег. № ВСС-4238/09.05.2019 г. от Белослава Василева Димитрова – наемател във ведомствено жилище, собственост на ВСС с адрес гр. София, район „Лозенец“, кв. 209, ул. „Драгалевска“, бл. 23-29, вх. Ж, ет. 1, ап. 99.






                               ПРЕДСЕДАТЕЛ 
		          НА КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                               КЪМ ПЛЕНУМА НА ВСС: /П/

								            ЕВГЕНИ ДИКОВ

