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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  13 ноември 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:


Инвестиции и строителство:

1. Писмо рег. № 13181/04.11.2019г. от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за определяне на представител от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за участие в състава на комисия за обществена поръчка с предмет „Изграждане на вътрешен асансьор в сграда с идентификатор 17395.501.1089.2, за осигуряване на достъпна среда, намиращ се в УПИ I – 1089, кв. 125, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, по публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с ID: 9093811 от 23.01.2019г.


	2. Съгласуване на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебната палата – гр. София, бул. „Витоша“ № 2“, по писмо рег. № ВСС-7442/23.10.2019г. от г-жа Светла Димитрова, заместник председател на Върховен касационен съд.


- Текущи ремонти:

3. Писмо с рег. № ВСС-13172 от 04.11.2019г. от и.ф. председател на Окръжен съд гр. Стара Загора с искане за отпускане на средства за авариен ремонт на котел от отоплителна инсталация в сградата на Съдебната палата.


	Управление на собствеността:

4. Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 65231.918.98 и площ 17959 кв.м., находящ се в Софийска област, община Самоков, к.к. „Боровец“, застроен с почивна база „Боровец“, за нуждите на Прокуратурата на Република България.

Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


5. Изменение на решение по т. 39 от протокол № 16/25.05.2017г. на ПВСС, изменено и допълнено с решение по т. 86 от протокол № 21/19.07.2018г. на ПВСС за разпределяне на ползването на недвижимите имоти – частна държавна собственост за жилищни нужди на ОСВ и възлагане на правото на стопанисване на съответните им административни ръководители.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова - старши експерт - юрисконсулт в отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


6. Проект на решение за предприемане на действия по отписвана от баланса на ВСС на имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 13 в гр. Плевен, ж.к. „Дружба“, бл. 133, вх. А, ет. 4 и за завеждане в баланса на ВСС на имот – публична държавна собственост с идентификатор 73626.506.486.1.13, в гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ № 51.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова - старши експерт - юрисконсулт в отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


7. Изменение на решение по т. 26 от протокол № 13/13.06.2019г. на ПВСС.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова - старши експерт - юрисконсулт в отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


8. Изпълнение на решение по т. 27 от протокол № 15/11.07.2019г. и т. 19.2. от протокол № 23/10.10.2019г. на ПВСС.
Приложение: Доклади от Надежда Петрова - старши експерт - икономист в отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“ и Надя Горгорова – младши експерт в отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


9. Изпълнение на решение по т. 18 от протокол № 33 от заседание на КУС, проведено на 30.10.2019г. и във връзка с писмо рег. № ВСС-13090/31.10.2019г. от председателя на Върховен административен съд.
Приложение: Доклад от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.


10. Изпълнение на решение по т. 13.3. от протокол № 33 от заседание на КУС, проведено на 30.10.2019г., за разработване и предложение на проект на регистър на ремонтите и/или обзавеждането на сградния фонд на съдебната власт.
Приложение: Доклад от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.


	Разни
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