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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   № 38

от заседание на комисия „Управление на собствеността”
към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 18.12.2019 г.


Днес, 18.12.2019 г., сряда, от 11,00 ч., 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:

                                                        	ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Евгени Диков
                                                                  	ЧЛЕНОВЕ:  Стефан Гроздев
                                                                                       	Огнян Дамянов
Боян Новански 
Пламена Цветанова
ОТСЪСТВА: 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“,           инж. Лина Грънчарова – началник отдел „Инвестиции и строителство“, инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ и Красимира Василева - началник отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“, дирекция „Правна“ в АВСС.


Инвестиции и строителство:

1.ОТНОСНО: Съгласуване на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV етаж на Съдебната палата, бул. „Витоша“ №2““, по писмо рег. №ВСС-15066/10.12.2019 г. от г-жа Мирослава Райковска, главен секретар при АГП.
Приложение: Становище на отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ и Отдел „Инвестиции в строителството“, дирекция „УССВ“ на  АВСС.
КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

 	1.1. ПРИЕМА становището на  отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ и отдел „Инвестиции в строителството“,  дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ на  АВСС.
1.2. СЪГЛАСУВА документацията за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV етаж на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2““, по писмо рег. №ВСС-15066/10.12.2019 г. от г-жа Мирослава Райковска, главен секретар при АГП.
1.3. ИЗПРАЩА решението по т. 1.2 от настоящия протокол ведно със становището на отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ и отдел „Инвестиции в строителството,  дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ на  АВСС, на Главния секретар при АГП.

Разни

2.ОТНОСНО: Писмо рег. № ВСС-15272/13.12.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд относно определяне на представител от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” за участие в състава на комисия за отваряне, разглеждане и оценка на подадени оферти за обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша“ № 2.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Р Е Ш И:

2.1.ОПРЕДЕЛЯ  ……………………………… за редовни членове на комисия за отваряне, разглеждане и оценка на подадени оферти за обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша“ № 2.
2.2.ОПРЕДЕЛЯ …………………………… за резервен член на комисия за отваряне, разглеждане и оценка на подадени оферти за обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша“ № 2.
 2.3. ИЗПРАЩА решението по т. 2 от настоящия протокол на Главния секретар на ВСС – за сведение  и на заместник-председателя на Върховния касационен съд - на разпореждане.


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

