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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 октомври 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:



Инвестиции и строителство:


1. Изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 24/24.07.2019 г., т. 4.2.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


2. Писмо с рег. № ВСС-10435/26.08.2019 г. от дирекция „Бюджет и финанси“ във връзка с писмо с рег. № ВСС-10435/22.08.2019 г. от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства в размер на 2 700,00 лева, представляващи държавна такса и адвокатско възнаграждение по образувано производство по преписка на Комисия за защита на конкуренцията във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград, за нуждите на съдебната власт“.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


3. Писмо от заместник-председателя на Върховния касационен съд с вх. № ВСС-7442/17.09.2019 г. относно определяне на представител от дирекция „Управление на собствеността“ за участие в състава на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша“ № 2“, публикувана в регистъра на обществените поръчки под уникален номер № 0102906-2019.




4. Писмо от председателя на Районен съд - Асеновград с вх. № ВСС-11292/20.09.2019 г. относно определяне на представител от дирекция „Управление на собствеността“ за участие в състава на комисия за продължаване, от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в процедура с предмет: „Основен ремонт и преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 за нуждите на Районен съд – Асеновград, в изпълнение на Решения на КЗК и ВАС“.

5. Проект на решение за утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г. към 30 септември 2019 г. във връзка с актуализирани сметни стойности.

6. Изпълнение на решение Комисия „Управление на собствеността“  към Пленума на ВСС, взето по протокол № 6/20.02.2019 г. и на решение Пленума на ВСС, взето по протокол № 6/14.03.2019 г., относно извършване одит на системата за отопление, вентилация и климатизация на Административен съд – Перник.


	Текущи ремонти:

7. Писмо от заместник-административния ръководител на Административен съд – Враца с вх. ВСС-10336/20.08.2019 г.  за отпускане на допълнителни средства за извършване на авариен ремонт – подмяна на дефектирал топлообменник.

Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


8. Писмо от административния ръководител на Окръжен съд – Хасково с вх. № ВСС-10969/10.09.2019 г. във връзка с осигуряване на средства за извършване на неотложни ремонтни работи в котелното помещение на сградата на Съдебна палата – Хасково, бул. „България“ № 144.
Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


	Разни
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