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                                     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т


П Р О Т О К О Л   № 26
	
от заседание на комисия „Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 13.08.2019 г.


Днес, 13.08.2019 г., вторник, в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, се проведе заседание на комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет, в състав съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/25.07.2019 г., т. 13:
                                                   
                                             ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Стефан Гроздев
                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  Огнян Дамянов
                                                                                       Пламена Цветанова

ОТСЪСТВАТ: Боян Новански, Евгени Диков, и Олга Керелска.



           От администрацията на ВСС присъстваха: Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“ и Красимира Василева - началник отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“, дирекция „Правна“ в АВСС.

I. Инвестиционна дейност:


1. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на административния ръководител на Районен съд гр. Сливница, да представлява ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ за обект „Строително - монтажни дейности по изграждане на Съдебна палата Сливница“.


КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”, 
упълномощена с решение по Протокол № 19/25.07.2019 год., т. 13 
на Пленума на Висшия съдебен съвет
Р  Е  Ш  И:

 УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да делегира правомощия на административния ръководител на Районен съд  гр. Сливница, да представлява ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ, пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура за обект „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по изграждане на нова сграда -  Съдебна палата в гр. Сливница, УПИ XXVI, кв. 8 по Подробен устройствен план на гр. Сливница“, с право да преупълномощава трети лица.





                               ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
		          НА КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                               КЪМ ПЛЕНУМА НА ВСС: /п/   СТЕФАН ГРОЗДЕВ

      


                               ЧЛЕНОВЕ НА 
		          КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” 
                               КЪМ ПЛЕНУМА НА ВСС: 

/п/ ОГНЯН ДАМЯНОВ 

/п/ ПЛАМЕНА ЦВЕТАНОВА

 


