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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  10 юли 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:


1. Среща с председателя на Върховния касационен съд, поканен в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 21/03.07.2019 г., т. 2.


І. Инвестиции и строителство.


2. 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.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


3.  Писмо от административния ръководител на Районен съд – Несебър с рег. № ВСС-12857/18/19.06.2019 г. във връзка с осигуряване на средства за изработване и процедиране изменение на действащия ПУП – ПЗ и РУП за УПИ ХХ в кв. 55 по плана на гр. Несебър.
Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


4. Писмо  от „КНД Консулт“ ООД във връзка с изпълнение на договор рег. № ВСС-668/27.09.2018 г. с предмет: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4.
Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.





IІ. Управление на собствеността.

5. Проект на решение за предприемане на действия по обособяване на допълнителни помещения за съдебни зали в имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, за нуждите на специализираните органи на съдебна власт.
Приложение: Доклад от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.


6. Проект на решение за закупуване на имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, за нуждите на органите на съдебната власт.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел на отдел  „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


7. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжен съд гр. Добрич, находяща се на ул. „д-р Константин Стоилов“ № 7.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел на отдел  „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


8. Проект на решение за разпределение на ползването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101, предоставен за управление на Пленума на ВСС.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


9. Освобождаване на предоставено под наем ведомствено жилище.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова  – старши експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.



IIІ. Разни.






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

