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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 02 септември 2019 г., /понеделник/, 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:

Инвестиционна дейност:

Определяне  на изпълнител на услуга с предмет: „Изготвяне на техническо задание за обществени поръчки за инженеринг“, във връзка с изпълнение решение по т. Р-2 от Протокол № 24/24.07.2019 г. на комисия „Управление на собствеността“.

Определяне  на изпълнител на услуга с предмет: „Изготвяне на техническо задание за обществени поръчки за СМР“, във връзка с изпълнение решение по т. Р-2 от Протокол № 24/24.07.2019 г. на комисия „Управление на собствеността“.

Текущи ремонти:

3.1. Писмо с рег. № ВСС-4680/25.04.2018 г. от административния ръководител на Окръжен съд Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт на настилки в сградата.
Писма с рег. № ВСС-3641/29.05.2018 г. и ВСС-2235/15.02.2019 г. от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за текущ ремонт - подмяна на остарялото луминесцентно осветление в сградата на Районен съд Левски с LED осветление.
Писмо с рег. № ВСС-15104/10.12.2018 г. от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за текущ ремонт на две работни помещения.
Писмо с рег. № ВСС-10138 от 14.08.2019 г. от и.д. административен ръководител и председателя на Окръжен съд гр. Русе с искане за отпускане на средства за поетапен текущ ремонт за подмяна на дограма в коридорите на втори етаж на Съдебната палата на гр. Русе.
Писмо с рег. № ВСС-4640/10.04.2019 г. от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещенията на два етажа от съдебната палата, ползвани от районния съд.
Писмо с рег. № ВСС-8679/10.07.2019 г., допълнено с рег. № ВСС-10253/16.08.2019 г. от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за авариен ремонт на част от покрив, стени и тавани в съдебната сграда.
Писмо с рег. № ВСС-10194/15.08.2019 г., от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за авариен ремонт на пароотоплителна инсталация.
Писмо с рег. № ВСС-7144/10.06.2019 г. от административния ръководител на Административен съд София-град, за осигуряване на средства за текущ ремонт (част от тавана на архивно помещение, обособяване и преграждане на едно работно помещение и подмяна на въздушни филтри на конвектори на климатичната система).
Писмо с рег. № ВСС-15607/17.07.2019 г. от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за отпускане на средства за авариен текущ ремонт във връзка със застрахователно събитие.
Писмо с рег. № ВСС-8606/09.07.2019 г. от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за отпускане на средства за авариен текущ ремонт за отстраняване на теч в санитарни възли и пукнатини по стени в помещения.
Писмо с рег. № ВСС-8799/12.07.2019 г. от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изграждане на архив в подстълбищно пространство в сградата на Съдебната палата и  във връзка с Решение по т. 35 от Протокол №30/24.07.2019 г. на комисия „Бюджет и финанси“.
Писмо рег. № ВСС-6442/04.06.2019 г. от Дирекция „Бюджет и финанси“ във връзка с писмо рег. № ВСС-6442/31.05.2019 г. на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев относно искане на средства за авариен текущ ремонт след настъпило застрахователно събитие в резултат на обилен снеговалеж. 
Писмо с рег. № ВСС-8265/26.06.2019 г. от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ ремонт на ведомствено жилище – апартамент № 11, разположен на четвърти надземен етаж в пететажна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 14, вх. В.
Писмо от Председателят на Окръжен съд гр. Стара Загора с рег. № ВСС-10032/12.08.2019 г. във връзка с искане за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт за отстраняване на щети от настъпило застрахователно събитие.
Писмо с рег. № ВСС-8931/25.07.2019 г. от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за ремонт и оборудване на съдебна зала и във връзка с Решение по т. 2 от Протокол № 30/24.07.2019 г. на комисия „Бюджет и финанси“.
Писмо от председателя на Районен съд гр. Елхово с рег. № ВСС – 10339/20.08.2019 г., в изпълнение на Решение на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 17/05.06.2019 г., т. 10.3, за осигуряване на достъпна среда в сградата на съда.
Писмо рег. № ВСС – 10143/14.08.2019 г. от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър във връзка с искане за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот за осигуряване на достъпна среда в сградата на съда. 


Управление на собствеността:

1. Проект на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – публична държавна собственост, на Висш съдебен съвет за нуждите на Административен съд – София-област и на Върховния административен съд.
2. Отпаднала необходимост от имот – частна държавна собственост, за Бюро по защита при главния прокурор и органите на съдебната власт в гр. Плевен и в съдебен район – Плевен.
3. Избор на изпълнител по договор за борсово посредничество във връзка с организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление на органите на съдебна власт“ по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез процедура на договаряне без предварително обявление, за срок от една година.



          И. Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
          КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                               КЪМ ПЛЕНУМА НА ВСС:  /п/  БОЯН НОВАНСКИ
/Решение по т. Р-1 от Протокол № 24/24.07.2019 г. от заседание на    Комисия „Управление на собствеността“/


      


