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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  10
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 16 март 2016 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – председател
							Елка Атанасова
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев

ОТСЪСТВА	ЩИ: няма


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

1. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в Апелативните съдилища.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в Апелативните съдилища да се изплатят съгласно приложената поименна справка от дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати в съдебната система”, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Върховен касационен съд с ...., съгласно приложен поименен списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с .....


2. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


3. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на копирна машина.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на огнеупорна каса и шредер за помещение по ЗЗКИ.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2016 г., както следва:
По § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на шредер за помещение по ЗЗКИ.
По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на огнеупорна каса за помещение по ЗЗКИ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5325.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за ремонт на помещение след застрахователно събитие.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на помещение след застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Пещера по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за подмяна на дограма с изтекъл ресурс и подмазване около дограмата след монтажа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за подмяна на дограма с изтекъл ресурс и подмазване около дограмата след монтажа.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


11. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд, с искане за отпускане на средства за изработването на комплексна информационна система /в т.ч. терминали, екрани и софтуерни модули/ в сградата на Софийска съдебна палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от председателя на Върховен касационен съд с вх. № 11-01-028/11.03.2016 г., с искане за отпускане на средства по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ....., за изработването на комплексна информационна система в сградата на Софийска съдебна палата.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Видин за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение на особен представител по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана разхода за изплащане на възнаграждение на особен представител по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК в размер на ....., да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Монтана между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за увеличаване бюджета на съда за 2016 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2014-2020 г. и утвърдените в приложение № 4 към нея „Минимални стандарти за оборудване на пресофис и необходими информационни масиви в съдебната власт”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за увеличаване бюджета на съда за 2016 г. на комисия „Публична комуникация”, до приключване на процеса по уточняване на параметрите на Минимални стандарти за оборудване на пресофис и необходими информационни масиви в съдебната власт.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.

15. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.


16. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Софийски районен съд с вх. № 11-07-637/12.03.2016 г., относно необходимостта за извършване на доработка и адаптация на функционалността на съществуващата Автоматизирана система за управление на делата (АСУД), както и модул за регистриране, задаване на единна номерация на съдебен акт, заличаване на лични данни от съдържанието на съдебния акт и публикуване на съдебни актове, внедряване на разработените модули и обучение.

Разни.

18. ОТНОСНО: Допълване на решение на ВСС по протокол № 5/28.01.2016 г., т. 61.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 5 от 28.01.2016 г., т. 61, ката в абзац първи, след израза „неразплатени в края на финансовата година” се добави израза „като увеличава бюджета на съда за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


19. ОТНОСНО: Доклад от главния секретар на ВСС относно одобряване на разход за сключване на договор за наем на зали в СУ „Св. Климент Охридски” за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за „младши съдии” в окръжните съдилища и „младши прокурори” в районните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... с  ДДС за наем на зали в СУ „Св. Климент Охридски” за провеждане на писмените изпити за младши съдии и младши прокурори на 09.04.2016 г. и 16.04.2016 г. и сключване на договор за ваем.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2016 г.


20. ОТНОСНО: Заповед № ФК-10-359/14.03.2016 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция за извършване на финансова инспекция на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Заповед № ФК-10-359/14.03.2016 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция за извършване на финансова инспекция на Висшия съдебен съвет.


21. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-068/12.03.2016 г. относно предложения от Община Троян, Община Берковица, Община Попово и Община Ивайловград за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА ............................................да подпише с Община Ивайловград партньорско споразумение във връзка с проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд – Ивайловград и Районна прокуратура – Ивайловград, находяща се в гр. Ивайловград, ул. „България” № 42 по схема BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, приоритетна ос: “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

2. УПЪЛНОМОЩАВА ............................................да подпише с Община Берковица партньорско споразумение във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, която се реализира в рамките на приоритетна ос: “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

3. УПЪЛНОМОЩАВА ........................................... да подпише с Община Троян партньорско споразумение във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, която се реализира в рамките на приоритетна ос: “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.


4. УПЪЛНОМОЩАВА ............................................ да подпише с Община Попово партньорско споразумение във връзка с проект: Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр.Попово – обект „Сграда на Районен съд и Прокуратура” гр.Попово, ул.”Ал. Стамболийски” №1”, с който община Попово кандидатства за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, която се реализира в рамките на приоритетна ос: “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.


22. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград относно определяне на ДТВ за принос на съдия ..... в дейността на Районен съд гр. Благоевград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград относно определяне на ДТВ за принос на съдия .... в дейността на Районен съд гр. Благоевград.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                                                     
24. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на процедура за възлагане на  обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на лаптопи за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 4 – „Доставка на скенери за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 5 – „Доставка на принтери и многофункционални устройства за нуждите на ВСС и съдилищата”, Обособена позиция № 6 - „Доставка на клавиатури и мишки“.
Доклад от Мария Ламбрева – мл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на лаптопи за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 4 – „Доставка на скенери за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 5 – „Доставка на принтери и многофункционални устройства за нуждите на ВСС и съдилищата”, Обособена позиция № 6 - „Доставка на клавиатури и мишки“ по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и да подпише договори с избраните изпълнители или да прекрати процедурата, включително частично.


25. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд гр. Айтос за предприетите мерки относно събирането на вземанията, представляващи съдебни разноски, глоби и други, в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 52/22.10.2015 г., т. 65.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от председателя на Районен съд гр. Айтос за предприетите мерки относно събирането на вземанията, представляващи съдебни разноски, глоби и други.


26. ОТНОСНО: Списък на планираните обществени поръчки за 2016 г. на ВСС.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА допълнен Списък на планираните обществени поръчки за 2016 г. на Висшия съдебен съвет.
2. ОДОБРЯВА да бъде извършен разход във връзка с награден фонд за конкурс за ученическо есе, по повод Ден на отворените врати във ВСС през 2016 г. в размер до ..... В случай, че наградата не е парична и предмета на наградата попада в обхвата на ЗОП, следва да бъде осигурен при реда и условията на Закона за обществените поръчки.
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА допълнен Списък на планираните обществени поръчки за 2016 г. на Висшия съдебен съвет.
2. Одобреният списък да се предостави на всички ръководители на звена и отговорни служители, които ще бъдат ангажирани с подготовката и провеждането на процедурите.


27. ОТНОСНО: Внедряване на система за онлайн видео излъчване на заседанията на ВСС в интернет.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ......, за on line излъчване на заседанията на ВСС в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г.
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да подпише договор с „....” ООД за реализиране на on line излъчване в реално време на заседанията на ВСС на интернет страницата му, за срок от една година. 


28. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 17.03.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 17.03.2016 г.

1. Внедряване на система за онлайн видео излъчване на заседанията на ВСС в интернет.
2. Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-068/12.03.2016 г. относно предложения от Община Троян, Община Берковица, Община Попово и Община Ивайловград за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”


29. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Висшия съдебен съвет след 17.03.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

1.1. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в Апелативните съдилища.

1.2. Искане от и.ф. председател на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

1.3. Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на огнеупорна каса и шредер за помещение по ЗЗКИ.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за ремонт на помещение след застрахователно събитие.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за подмяна на дограма с изтекъл ресурс и подмазване около дограмата след монтажа.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.


4. Разни.

4.1. Допълване на решение на ВСС по протокол № 5/28.01.2016 г., т. 61.

4.2. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на  обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на лаптопи за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 4 – „Доставка на скенери за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 5 – „Доставка на принтери и многофункционални устройства за нуждите на ВСС и съдилищата”, Обособена позиция № 6 - „Доставка на клавиатури и мишки“.

4.3. Списък на планираните обществени поръчки за 2016 г. на ВСС.





ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
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