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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  30 октомври 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. № ВСС-3972/18/21.10.2019 г. от административния ръководител на Окръжен съд - Пазарджик с искане за възлагане на обществена поръчка за проектиране с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителната инсталация и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност – Съдебна палата, гр. Пазарджик“.


2. Писмо от административния ръководител на Окръжен съд – Хасково с вх. № 9730/05.08.2019 г. във връзка с осигуряване на средства за изготвяне на технически проект за обект: „Газифициране на котелна инсталация в сградата на Съдебна палата – Хасково, бул. „България“ № 144“. 
Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


3. Писмо с вх. № ВСС-12196/11.10.2019 г. във връзка с писма с вх. № ВСС-5991/16.05.2019 г. и Решение по т. 7 от Протокол № 19/22.05.2019 г. на Комисия „Бюджет и финанси“ към ПВСС относно искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за закупуване на климатици за съдебни зали и работни помещения.


4. Писмо от и.ф. административния ръководител на Районен съд – Мадан с вх. № ВСС-11276/19.09.2019 г. за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот за осигуряване на достъпна среда в сградата на съда.


5. Писмо с рег. № ВСС-11652/03.10.2019 г. от директора на дирекция „Бюджет и финанси“ във връзка с постъпило писмо рег. № ВСС-11652/02.10.2019 г. от административния ръководител на Районен съд - Нова Загора.
Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


6. Писмо от административния ръководител на Районен съд – Шумен с вх. № ВСС-6442/14.10.2019 г. за възлагане на допълнително проектиране на присъединителни съоръжения към преносната или към присъединителната електрически мрежи на обект: „Преустройство на съществуваща сграда за съдебна сграда на Районен съд и Районна прокуратура – Шумен“.


7. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г., към 30.09.2019 г.


- Текущи ремонти:

8. Писмо от административния ръководител на Окръжен съд – Добрич с вх. № ВСС-11414/25.09.2019 г. за отпускане на средства за авариен ремонт на отоплителната инсталация в сградата на Съдебната палата.


9. Писмо от административния ръководител на Районен съд - Горна Оряховица с вх. № ВСС-11117/14.10.2019 г. за отпускане на средства за текущ ремонт /обръщане на прозорци в помещения на съда със сменена дограма/ и закупуване на щори.


10. Писмо от административния ръководител на Районен съд – Своге с вх. № ВСС-8287/21.10.2019 г. за отпускане на средства за текущ ремонт на климатична система.


11. Писмо от административния ръководител на Районен съд – Трявна с вх. № ВСС – 14127/18/17.09.2019 г. за осигуряване на средства за текущ ремонт на оградата. 
Приложение: Доклад от инж. Надежда Стоянова – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“.


12. Искане от административния ръководител на Районен съд – Средец с вх. № ВСС-12282/14.10.2019 г. за отпускане на средства за текущ ремонт на подова настилка в съдебната зала на съда.






	Управление на собствеността:


13. Доклад от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ във връзка с решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към ПВСС по протокол № 42/09.10.2019 г., т. 24.3.



14. Проект на решение за закупуване на имот в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“.


15. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Районен съд – Брезник, ул. „Пролетарска“ № 4.
Приложение: Доклад от Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“.


16. Проект на решение в изпълнение на предложение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 29/02.10.2019 г., т. II. 
Приложение: Доклад от Лидия Кирилова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


17. Решение на жилищната комисия към ПРБ за продължаване на наемно правоотношение с наемател на ведомствено жилище в гр. София.
Приложение: Доклад от Анжела Цветанова - старши експерт - юрисконсулт в отдел   „Управление на собствеността“, дирекция „УССВ“.


18. Доклад от Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 32/16.10.2019 г., т. Р-3.


19. Изпълнение на решение на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, взето по протокол № 24/24.07.2019 г., т. 8.3.
Приложение: Доклад от Росалина Димитрова – главен експерт – юрисконсулт в звено „ППНД“, отдел „ПОНД“ на дирекция „Правна“ в АВСС с мотивирано становище.


	Разни
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