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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  25 септември 2019 г., /сряда/, 10,00 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 участниците в строителния процес на обект „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата – гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“.


Инвестиции и строителство:


2. Актуализация на заложената сметна стойност на обект „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебна палата, бул. Витоша № 2“.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


3. Писмо от административния ръководител на Окръжен съд - Стара Загора с вх. ВСС-10033/12.08.2019 г.  във връзка с актуализация на утвърдените финансови средства по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за обект „Проектиране и изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на вътрешния двор и изготвянето на технически паспорт на Съдебна палата гр.Стара Загора“.
Приложение: Доклад от инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


	Текущи ремонти:

4. Писмо от административния ръководител на Административен съд – Пловдив с вх. ВСС-11257/19.09.2019 г.  във връзка с осигуряване на средства за извършване на неотложен авариен ремонт по покрива и фасадната облицовка на сградата на съда.

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


5. Изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 17/05.06.2019 г., т. 10.1. във връзка с извършване на текущ ремонт на обект: „Текущ ремонт на външни колони и външно стълбище на Съдебна палата – Елхово“. 
Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


	Управление на собствеността:


6. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в Съдебната палата на Окръжен съд – Габрово, пл. „Възраждане“ № 1.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


7. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумения за прекратяване на два броя договори, както и нов договор за предоставяне безвъзмездно на четири броя помещения – публична общинска собственост от масивна сграда, находяща се в гр. Тополовград, ул. „Иван Вазов“ № 2, за нуждите на Териториално отделение – Тополовград към Районна прокуратура – Ямбол.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


8. Проект на решение за придобиване на недвижими имоти, находящи се  в гр.Бургас, ж.к. „Славейков“, бул. „Стефан Стамболов“ № 92 и в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ № 1.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


9. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с Община Кнежа за част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 71, за нуждите на Районна прокуратура – Кнежа.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


	Разни
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