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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  11 декември 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:


Управление на собствеността:


1. Проект за преразпределение ползването на помещенията в Съдебната палата на Окръжен съд – Кърджали, бул. „Беломорски“ № 48.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“.


2. Проект на решение по писмо от административния ръководител на Административен съд – Пазарджик за сключване на договор за наем с „Информационни системи“ АД за 1 бр. помещение.


3. Извлечение от решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към ПВСС от протокол № 49/20.11.2019 г., т. 10.
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“ и Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“.


4. Решение на ЖК към ВСС за поименно настаняване на кандидат в жилище от ведомствения жилищен фонд на ВСС.


5. Изменение на решение по т. 39 от протокол № 16/25.05.2017 г. на ПВСС, изменено и допълнено с решения по т. 86 от протокол № 21/19.07.2018 г. по т. 71 от протокол № 28/21.11.2019 г. и по т. 59 от протокол № 29/ 05.2019 г. на Пленума на ВСС.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова - старши експерт - юрисконсулт в отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.



6. Упълномощаване на г-н Боян Магдалинчев – представляващ висшия съдебен съвет, да преупълномощи административния ръководител на Районен съд – Ардино във връзка с участие по проект „Красива България“ към министерство на труда и социалната политика, по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, за саниране на сградата в гр. Ардино, ул. „Републиканска“ № 2, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Ардино. /Отложено, съгласно решение на КУС по протокол № 36/04.12.2019 г., т. Р-2./.
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