

29




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  55
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 16 декември 2015 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 2015 г.

1. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна касационна прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за повишаване в длъжност - преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности за „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с .....






2. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност, чрез преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в апелативните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за повишаване в длъжност - преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в апелативните  прокуратури, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
1.1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. със ....


3. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в окръжните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в окръжните прокуратури, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
1.1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с .....
2. Възнаграждението на хабилитирания член  на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в окръжните прокуратури в размер на ....., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка.


4. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за повишаване в длъжност - преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в окръжните  прокуратури, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с .....


5. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с .....


6. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните  съдилища – гражданска колегия, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Шумен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.4. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с .....
2. Възнаграждението на хабилитирания член  на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните  съдилища – гражданска колегия, в размер на ...., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка.


7. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните  съдилища – наказателна  колегия, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС София за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Смолян за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.4. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с .....
2. Възнаграждението на хабилитирания член  на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните  съдилища – наказателна  колегия, в размер на ...., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка.


8. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните  съдилища – търговска колегия, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Плевен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на ОС Кюстендил за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с .....
2. Възнаграждението на хабилитирания член  на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „съдия”в окръжните  съдилища – търговска колегия, в размер на ...., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка.


9. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за повишаване в длъжност - преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните  съдилища – гражданска колегия, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд София за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. със .....


10. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за повишаване в длъжност - преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните  съдилища – наказателна колегия, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд София за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.5. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Апелативен съд Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.6. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с ....


11. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в районните  съдилища, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите. 
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд София за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения поименен списък неразделна част от решението.
1.5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с ....


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, участници в конкурсна комисия по обявен конкурс за заемане на свободните длъжности за повишаване в длъжност и за преместване в окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Велико Търново за 2015 г. с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, участници в конкурсна комисия по обявен конкурс за заемане на свободните длъжности за повишаване в длъжност и за преместване в окръжните съдилища, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Велико Търново с ....


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Софийски градски съд и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Софийски градски съд и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора 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 Окръжен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5945.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Хасково и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Административен съд гр. Габрово и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Габрово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за авариен ремонт на локална повреда на централната климатизация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за авариен ремонт на централна климатизация в залите и деловодствата на съда и прокуратурите.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Военен съд гр. Сливен и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Военен съд гр. Сливен по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....


20. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА съгласие за извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи  разходи, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Видин със ....
1.2.УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Дулово с ....
1.3. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на Административен съд Ямбол с .....
1.4. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Благоевград със .....
1.5. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Момчилград с ......
1.6. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на ОС Кюстендил с .....
1.7. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Мездра с .....
1.8. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на Административен съд Габрово със .....
1.9. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на ОС Шумен с ......
1.10. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Берковица с ......
1.11. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на РС Каварна с ......
1.12.УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на ОС Хасково с ......
1.13.НАМАЛЯВА § 10 00 „Издръжка” на ВСС с .......


21. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., съгласно Приложение № 1, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ......., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .......


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Ботевград и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ботевград по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ......


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Варна и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ......


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Велико Търново и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велико Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за барабанен модул на копирна машина, 10 бр. батерии за UPS, профилактика на 11 бр. климатици и доставка и монтаж на климатик за деловодство.

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. Несебър за 2015 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на барабанен модул на копирна машина (.....), 10 бр. батерии за UPS (....), профилактика на 11 бр. климатици (.....).
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на климатик за деловодство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Софийски районен съд и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски районен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за подмяна на дограма.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... за подмяна на дограма, за следващата финансова година.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за доставка и монтаж на пет климатика.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатици, за следващата финансова година.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинет на председателя, съгласно приетите лимити.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за обзавеждане на кабинет на председателя.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен да допълни искането си като набави необходимите приложения  към искането, съгласно Писмо изх. № 91-00-070 от 14.05.2014 год. на Висшия съдебен съвет, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.
Мотиви: Приетите по т. 4 от Протокол № 9 от 14.03.2007 г. от заседанието на ВСС лимити за обзавеждане и оборудване на кабинети и съдебни зали в съдебните сгради са за максимални цени и не изключват събиране на оферти с цел минимализиране на разходите.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за усвояване на реализирана икономия по § 10-00 „Издръжка” с цел закупуване на метални архивни шкафове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА реализираната от Районен съд гр. Тервел икономия по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... да бъде изразходвана за закупуване на метални архивни шкафове.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .

31. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски окръжен съд за 2015 г.
Извлечение от протокол № 46/08.12.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски окръжен съд за 2015 г., както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на UPS и копирна машина.
3. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......


32. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 8 копирни машини – шест от среден клас и две от нисък.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....

Разни.

37. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.


39. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-01-141/10.12.2015 г. от Върховен касационен съд относно сключен договор с рег. № Д-ОП-Д-051/07.12.2015 г. с фирма „......” ООД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 11-01-141/10.12.2015 г. от Върховен касационен съд относно сключен договор с рег. № Д-ОП-Д-051/07.12.2015 г. с фирма „......” ООД.
 

40. ОТНОСНО: Окончателен одитен доклад № 0400102915 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г., одитно становище и заверен Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема извършеният финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г. на  Висшия съдебен съвет.
2. Докладът да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


42. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново за смяна на обслужващата банка „.....” АД, считано от 01.01.2016 г.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, по изключение банковите сметки – набирателна, транзитна и сметка за наличности на Окръжен съд гр. Велико Търново да се обслужват от „.....” АД, считано от 01.01.2016 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Окръжен съд гр. Велико Търново.


43. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Пирдоп за смяна на обслужващата банка „.....” АД, считано от 01.03.2016 г.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд  гр. Пирдоп да се обслужват от „.....” АД, считано от 01.03.2016 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Пирдоп.


44. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Перник за безвъзмездно предоставяне на 14 бр. климатици и 4 бр. вертикални алуминиеви щори за управление на Районен съд гр. Перник.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Административен съд гр. Перник да предостави безвъзмездно за управление на Районен съд гр. Перник 14 бр. климатици и 4 бр. вертикални алуминиеви щори, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.


45. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Бургас за безвъзмездно предоставяне на компютри и монитори за управление на ОУ „Васил Априлов”, ОУ „Петко Рачев Славейков” и на Затвора – Бургас.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ Апелативен съд гр. Бургас да предостави безвъзмездно за управление на ОУ „Васил Априлов” гр. Бургас – два компютъра с два монитора и на ОУ „Петко Рачев Славейков” гр. Бургас - два компютъра с два монитора, собственост на Апелативен съд гр. Бургас.
2. УКАЗВА на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас да предприеме необходимите действия за предаване – приемане на активите и отписването им от баланса на съда.


46. ОТНОСНО: Становище на Комисия по правни въпроси относно предложение на Главния прокурор на Република България за разрешение за нуждите на Прокуратурата на РБ да се получат 2 броя МПС от „.....” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 37/07.12.2015 г., т. 8 на Прокуратура на Република България. 


47. ОТНОСНО: Подновяване на годишния абонамент за ползване на правно информационния софтуер „АПИС”.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА да бъде извършен разход в размер на ..... с ДДС за подновяване на годишния абонамент за ползване на правно-информационния софтуер „АПИС” през 2016 година.


48. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски градски съд за поощрение на ....... съдия в Софийски градски съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. няма предвидени финансови средства за поощряване на магистрати и съдебни служители с парични награди.


49. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Бургас за поощрение по чл. 358а, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във вр. с чл. 149, ал. 2, т. 1 от ПАС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. няма предвидени финансови средства за поощряване на магистрати и съдебни служители с парични награди.


50. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-01-104/07.12.2015 г. от Районен съд гр. Димитровград относно взето решение по дисциплинарно дело № 19/2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 11-01-104/07.12.2015 г. от Районен съд гр. Димитровград относно взето решение по дисциплинарно дело № 19/2015 г.
 

51. ОТНОСНО: Писмо от Община Червен бряг относно материалната база на Районен съд гр. Червен бряг (сграден фонд).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от Община Червен бряг относно материалната база на Районен съд гр. Червен бряг (сграден фонд).
2. ПРЕПРАЩА писмото от Община Червен бряг на Министъра на правосъдието, по компетентност.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


55. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-01-227/12.12.2015 г. от председателя на Върховен касационен съд относно изплащане на обезщетение по чл. 225 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Върховен касационен съд.
2. Висшият съдебен съвет може да извърши корекция по бюджета на Върховен касационен съд, за което следва да бъде инициирано предложение от неговия председател. 


56. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2015 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2015 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на офис обзавеждане за новоназначени щатни бройки и поетапна подмяна на стъклопакети.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Административен съд гр. Бургас и ВСС за 2015 г., както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Бургас с ...... за закупуване на офис обзавеждане за новоназначени щатни бройки (.....) и поетапна подмяна на стъклопакети (.....).
2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС с .....


58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 47/15.12.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Административен съд гр. Велико Търново и ВСС за 2015 г., както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой сървър.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....


59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Варна и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .....


60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ и полагащо се работно облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Районен съд гр. Никопол и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, и работно облекло, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Никопол по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Никопол по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за изплащане на работно облекло.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....


61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за обзавеждане на 7 кабинета, ремонт на помещения с подсилване на ел. инсталацията и подмяна на осветление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обзавеждане на 7 кабинета и за ремонт на помещения с подсилване на ел. инсталацията и подмяна на осветление, за следващата финансова година.


62. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с ...., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., съгласно Приложение № 1.


63. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г.
Извлечение от протокол № 47/15.12.2015 г. от заседание на КПКИТС.
 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г., с цел осигуряване на средства в размер на ..... за закупуване на: 10 броя хард дискови устройства и 1 брой NAS устройство за архивиране на данни на обща стойност ....., 10 точки за достъп, 2 броя 16-портови суича с управление, 2 броя безжични рутера, пач панели, кабели и инсталации за безжичен интернет на обща стойност ..... и система с голям мултимедиен екран на стойност ....., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ......
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ......


64. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-1616/12.12.2015 г. от Окръжен съд гр. Пазарджик до Министерство на правосъдието с молба за предприемане на мерки за монтиране на ефективна защита на Съдебната палата срещу птици, с копие до Висшия съдебен съвет.
 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 11-06-1616/12.12.2015 г. от Окръжен съд гр. Пазарджик до Министерство на правосъдието с молба за предприемане на мерки за монтиране на ефективна защита на Съдебната палата срещу птици, с копие до Висшия съдебен съвет.
 

65. ОТНОСНО: Възстановяване на гаранция по договор № 45-06-022/16.04.2015 г. между ВСС и ..... за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  договора №  13-33-2/27.12.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се възстанови гаранцията за изпълнение по договор  № 45-06-022/16.04.2015 г.  в размер на ...... между Висшия съдебен съвет и  .... за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  договора №  13-33-2/27.12.2013 г. 


66. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно извършена проверка в Районен съд гр. Димитровград на основание решение по т. 92 от протокол № 48 от заседание на Висш съдебен съвет, проведено на 24.09.2015 г. 
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема становището и препоръката изложени в доклада за извършената проверка в Районен съд гр. Димитровград на основание решение по т. 92 от протокол № 48 от заседание на Висш съдебен съвет, проведено на 24.09.2015 г. 
 

67. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново за смяна на обслужващата банка „....” АД, считано от 01.01.2016 г.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – набирателна, транзитна и сметка за наличности на Апелативен съд гр. Велико Търново да се обслужват от „.....” АД, считано от 01.01.2016 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Апелативен съд гр. Велико Търново.


68. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно извършване на плащане по договор № 45-06-042/04.08.2015 г. със „.....” ДЗЗД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от ..... с включен ДДС по договор № 45-06-042/04.08.2015 г. между ВСС и „.....” ДЗЗД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване” по обособена позиция 2 – „Разработка, внедряване и интеграция на приложен софтуер и доставка на базов софтуер” по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Сумата по фактура № 0000000007/08.12.2015 г., да се изплати със средства от бюджета на съдебната власт до верифицирането им от Програмния оператор на проекта.


69. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-1786/20.08.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.
Оттеглена по протокол № 46/10.09.2015 г. на ВСС.
Отложена по протокол № 41/23.09.2015 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за изработка и закупуване на четири броя гербове от месинг на Република България, поради липса на средства и източници на финансиране.


70. ОТНОСНО: Подписване на допълнително споразумение към договор № 45-06-059/04.12.2015 г. с предмет: „Доставка на Външен дисков масив и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС“, сключен по обособена позиция № 4 от обществена поръчка с предмет „Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет” по осем обособени позиции. 
Доклад от Мария Ламбрева младши експерт - юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА да бъде сключено допълнително споразумение към договор № 45-06-059/04.12.2015 г., с което да бъдат заменени 2 (два) броя комутатори ZyXEL, модел XGS3700-24 с 2 (два) броя комутатори Cisco, модел SG500X-24-K9-G5 при запазване на всички останали условия на сключения договор;
2. ОДОБРЯВА проект на допълнително споразумение към договор № 45-06-059/04.12.2015 г.;
3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише допълнително споразумение към договор № 45-06-059/04.12.2015 г. за замяна на 2 (два) броя комутатори ZyXEL, модел XGS3700-24 с 2 (два) броя комутатори Cisco, модел SG500X-24-K9-G5 при запазване на всички останали условия на сключения договор, съгласно одобрения проект.


71. ОТНОСНО: Доставка на софтуер за виртуализация.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА да бъде извършен разход в размер до ..... без ДДС за доставка на софтуер за виртуализация за срок от една година.


72. ОТНОСНО: Доставка на софтуер архивиране, възстановяване и управление.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА да бъде извършен разход в размер до ..... без ДДС за доставка на софтуер архивиране, възстановяване и управление за срок от една година.


74. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 16.12.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 16.12.2015 г.

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.


75. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 17.12.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 17.12.2015 г.


1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

- „Дава съгласие”

1.1. Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна касационна прокуратура.

1.2. Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност, чрез преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в апелативните прокуратури.

1.3. Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в окръжните прокуратури.

1.4. Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури.

1.5. Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури.

1.6. Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия.

1.7. Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия.

1.8. Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжности „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия.

1.9. Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия.

1.10. Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност – преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия.

1.11. Изплащане на възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища.

1.12. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, участници в конкурсна комисия по обявен конкурс за заемане на свободните длъжности за повишаване в длъжност и за преместване в окръжните съдилища.

1.13. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.14. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.15. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

1.16. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.17. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на офис обзавеждане за новоназначени щатни бройки и поетапна подмяна на стъклопакети.

1.18. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на сървър.

1.19. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

1.20. Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за авариен ремонт на локална повреда на централната климатизация.

1.21. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.22. Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка.

1.23. Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.

1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

1.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

1.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за барабанен модул на копирна машина, 10 бр. батерии за UPS, профилактика на 11 бр. климатици и доставка и монтаж на климатик за деловодство.

1.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ и полагащо се работно облекло.

1.30. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.

- „Не дава съгласие”

1.31. Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-1786/20.08.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

- „Отлага”

1.32. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за обзавеждане на 7 кабинета, ремонт на помещения с подсилване на ел. инсталацията и подмяна на осветление.
1.33. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за подмяна на дограма.
1.34. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за доставка и монтаж на пет климатика.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
2.2. Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски окръжен съд за 2015 г.
2.3. Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г.
2.4. Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г.

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно извършена проверка в Районен съд гр. Димитровград на основание решение по т. 92 от протокол № 48 от заседание на Висш съдебен съвет, проведено на 24.09.2015 г. 

5. Разни.

5.1. Окончателен одитен доклад № 0400102915 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г., одитно становище и заверен Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2014 г.
5.2. Предложение от председателя на Административен съд гр. Перник за безвъзмездно предоставяне на 14 бр. климатици и 4 бр. вертикални алуминиеви щори за управление на Районен съд гр. Перник.
5.3. Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Бургас за безвъзмездно предоставяне на компютри и монитори за управление на ОУ „Васил Априлов”, ОУ „Петко Рачев Славейков” и на Затвора – Бургас.
5.4. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2015 г.
5.5. Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно извършване на плащане по договор № 45-06-042/04.08.2015 г. със „.....” ДЗЗД.
5.6. Подписване на допълнително споразумение към договор № 45-06-059/04.12.2015 г. с предмет: „Доставка на Външен дисков масив и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС“, сключен по обособена позиция № 4 от обществена поръчка с предмет „Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет” по осем обособени позиции. 




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






