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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  24 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:


І. Инвестиции и строителство.

1. Писмо от главния прокурор на Република България с вх. № ВСС-7654/15.07.2019 г. относно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2“ от Прокуратурата на Република България.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


2. Писмо с вх. № ВСС-111779(18)/08.07.2019 г. от Борислав Данаилов - управител на „Алсис“ ЕООД, относно Договор рег. № ВСС 11177/11.09.2018 г. с предмет „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Районен съд Варна“.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


3. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г., към 30.06.2019 г.


4. Писмо от административния ръководител на Софийски районен съд с вх. № ВСС-8187/02.07.2019 г. ведно с писмо с вх. № 8187/11.07.2019 г. във връзка с извършена проверка от СРЗИ.
Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


5. Писмо от дирекция „Бюджет и финанси“ с № ВСС-8048/05.07.2019 г. за изразяване на становище във връзка с изплащане на застрахователна сума по сключен договор.



IІ. Управление на собствеността.


6. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата – гр. Перник. ул. „Търговска“ № 37.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел  „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


7. Запитване до административните ръководители на органите на съдебна власт, стопанисващи сградата на Съдебната палата гр. София, бул. „Витоша“ № 2 и сградата, находяща се на бул. „Цар Борис“ III № 54.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


8. Искане за възстановяване на гаранция за изпълнение на договор № 93-00-219/05.10.2012 г. с предмет: „Застраховане на имущество – сгради и оборудване“ между МП /в качеството му на възложител/ и ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД /изпълнител/.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


9. Писмо от директора на Националния институт на правосъдието относно безвъзмездно придобиване на недвижим имот за нуждите на обучителната дейност на НИП.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.



IIІ. Разни.





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






