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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  16 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. Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“ във връзка с изпълнението на договор № ВСС-15172/13.11.2017 г.


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. към 30 септември 2019 г. във връзка с актуализирани сметни стойности.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


	Управление на собствеността:


3. Искане от и.ф. административния ръководител на Окръжен съд – Кърджали за преразпределение ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата.

Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“.


4. Проект на решение за започване на процедура по обявяване на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Ямбол, за имот – публична държавна собственост.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


5. Проект на решение за изменение и допълнение на решение на ПВСС по протокол № 9/09.03.2017 г., в раздел „V. Област Стара Загора, т. 2“ и за започване на процедура по обявяване на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Стара Загора, за имот – публична държавна собственост.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


6. Писмо от главния прокурор на Република България с приложено искане от председателя на етажната собственост за изразяване на становище във връзка с газификация на блок 6А, гр. София, ж.к. Овча купел, ул. „Букет“ № 56.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова - старши експерт - юрисконсулт в отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


7. Писмо рег. № ВСС-5872/09.09.2019 г. от областния управител на област Сливен с информация за собствеността върху поземлен имот с идентификатор 51809.504.2226 по КККР на гр. Нова Загора.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова - старши експерт - юрисконсулт в отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


8. Предложение на административните ръководители на органите на съдебната власт в гр. Варна относно разрешаване на сградния им проблем.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова - старши експерт - юрисконсулт в отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


9. Молба от Женя Димитрова – член на КАК за удължаване срока на договор за наем № ВСС-12881/02.08.2019 г.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова - старши експерт - юрисконсулт в отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.
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