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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  11
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 23 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.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 29.02.2016 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 29.02.2016 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 29.02.2016 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. 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.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към САС „Съдебно деловодство”.
Извлечение от протокол № 11/15.03.2016 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с официалното откриване на сградата на съда.
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 Административен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с официалното откриване на сградата на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол № 11/15.03.2016 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 броя персонални UPS и 2 броя мултифункционални устройства.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за ремонт на система за видеонаблюдение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на система за видеонаблюдение.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на компютри и монитори.
Извлечение от протокол № 11/15.03.2016 г. от заседание на КПКИТС.
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. Исперих по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 3 броя компютри и 3 броя монитори.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 10/08.03.2016 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Карнобат за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 2 бр. компютри и ..... за 3 бр. принтери.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 10/08.03.2016 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Самоков за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 бр. сървър среден клас.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 10/08.03.2016 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Севлиево за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел закупуване на 1 бр. сървър (.....) и UPS за сървър (.....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Севлиево за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел закупуване на 2 бр.  мултифункционални устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 11/15.03.2016 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на периферна техника.
Извлечение от протокол № 10/08.03.2016 г. от заседание на КПКИТС.
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. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 1 брой принтер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за ремонт на санитарно помещение и канализация, изграждане на помещение по ЗЗКИ и доставка на 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 Районен съд гр. Червен бряг за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт на санитарно помещение и канализация (....), изграждане на помещение по ЗЗКИ (....) и доставка на шредер за помещение по ЗЗКИ (....).
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за корекция на бюджета за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличава на бюджета на Районен съд гр. Перник за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с .....
Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно при възникване на реален недостиг в края на финансовата година.
2. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Перник разходите за изплащане на облекло на преназначени съдебни служители в размер на ....., да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за изграждане на система за достъп, изграждане на система за пожароизвестяване и изграждане на система за видеонаблюдение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение за изграждане на система за достъп (....), изграждане на система за пожароизвестяване (....) и изграждане на система за видеонаблюдение (....) до предаване/ приемане на сградите от Министерство на правосъдието на Висшия съдебен съвет.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка на метални шкафове и стелажи за архив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас разхода за доставка на метални шкафове и стелажи за архив да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 10-00 „Издръжка” за 2016 г.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.

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

17. 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” със ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., 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.

Разни.

22. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Русе с вх. № 11-06-269/17.03.2016 г. относно осигуряване на средства за закупуване на лек автомобил.
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. Русе за закупуване на лек автомобил, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


23. ОТНОСНО: Възстановяване на сума по сметка на ТД на НАП гр. Пловдив.
Докладна записка 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 Висшия съдебен съвет да възстанови сума в размер на ..... по банковата сметка на ТД на НАП гр. Пловдив.


24. ОТНОСНО: Предложение от административните ръководители на Окръжна прокуратура гр. Видин и Окръжен съд гр. Видин за безвъзмездно предоставяне за управление на активи от Окръжна прокуратура гр. Видин на Окръжен съд гр. Видин.
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, на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Окръжна прокуратура гр. Видин да предостави безвъзмездно за управление активи на обща стойност ..... на Окръжен съд гр. Видин.


25. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен съд гр. Бургас относно предоставяне на справка с общата сума на вземанията към 2005 г., попадащи в хипотезата на чл. 171 от ДОПК, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 9/09.03.2016 г., т. 34.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА принципно направеното предложение от председателя на Апелативен съд гр. Бургас, Висшият съдебен съвет да организира национална работна среща с административните ръководители по въпросите за събираемостта на вземанията на съдебната власт, предвид непрекъснато възникващи проблеми, въпроси и идеи по темата.
2. ОТЛАГА обсъждането на организация на национална работна среща по т.1, тъй като към настоящия момент ВСС е предприел конкретни действия в посока решаване на съществуващите затруднения и проблеми, свързани със събиране вземанията на съдебната власт.


26. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-04-375/18.03.2016 г. от председателя на Апелативен съд гр. Бургас с приложени писмени доказателства, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 53/02.12.2015 г., т. 49 относно безвъзмездно предоставяне на компютри и монитори на други организации. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Апелативен съд гр. Бургас да предостави безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието, за нуждите на Затвора – Бургас – компютър, монитор и преносим компютър, собственост на Апелативен съд гр. Бургас. 
2. УКАЗВА на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас да предприеми необходимите действия за предаване – приемане на активите и отписването им от баланса на съда.


27. ОТНОСНО: Писмо вх. № 92-50-094/16.03.2016 г. от Европейската комисия относно предложен законопроект за бюджета на Република България във връзка с финансирането на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 92-50-094/16.03.2016 г. от Европейската комисия относно предложен законопроект за бюджета на Република България във връзка с финансирането на съдебната власт.


28. ОТНОСНО: Проект на Пътна карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРЕДЛАГА в Специфична цел 3: Бюджетът на съдебната власт – инструмент за ефективно управление, отчетност и реформа, в графа „Действия” в мярка 3.3.1 следната редакция:
1. Анализ на европейски практики по оценка на разходите по видове дела.
2. Изготвяне на методология за извършване на оценка на разходите по видове дела, дефиниране на цели и индикатори за разходи по видове дела.
3. Оценка на прилагането на програмното бюджетиране.
4. Провеждане на вътрешна дискусия относно прилагането на пилотния модел.
5. Създаване на система (програмен продукт за отчитане по програми) за програмно бюджетиране.
6. План за въвеждане в структурите, в които все още не е въведено програмното бюджетиране.
7. Провеждане на обучение по програмно бюджетиране на административни ръководители, счетоводители и съдебни администратори.
8. Изготвяне на тримесечни и годишни отчети.
9. Извършване на периодична външна оценка.
2. ПРЕДЛАГА в Специфична цел 5: Съдебни такси, мярка 5.5.1, Висшият съдебен съвет да се включи също като водеща институция.


29. ОТНОСНО: Проект на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от м. януари 2016 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, изпратен от Министерство на правосъдието. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Проект на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от м. януари 2016 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. 


30. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 12/16.03.2016 г. във връзка с писма от .... – държавен експерт, дирекция „Стратегическо развитие и програми”, Министерство на правосъдието относно предварителна програма за мисията на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе 20 – 22 април 2016 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-н Камен Иванов – член на ВСС за участие в срещата с ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка. 


31. ОТНОСНО: Правила за реда и организацията при извършване на писмени преводи за нуждите на Висшия съдебен съвет, изпратени от комисия „Международна дейност”, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Правилата за реда и организацията при извършване на писмени преводи за нуждите на Висшия съдебен съвет.


32. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 12/16.03.2016 г. относно получено писмо от ... – координатор – „Приятели на ERA” (Академия по европейско право) във връзка с покана за членство в Асоциацията „Приятели на ERA” от ..., директор на Академия по европейско право.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага пленарният състав на ВСС да вземе решение.


33. ОТНОСНО: Решение на комисия „международна дейност” по протокол № 12/16.03.2016 г. във връзка с писмо от Европейската мрежа на съдебните съвети с информация относно Правила на ЕМСС за възстановяване на разходи за 2016 г. и определяне на дата за провеждане на семинар за служители, организиран от ЕМСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение Правилата на ЕМСС за възстановяване на разходи за 2016 г. 
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Руслана Вълчева – старши експерт „Международна дейност”, за участие в семинар за служители, организиран от Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), за периода 30 юни – 1 юли 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2.1. Пътните разходи, разходите за дневни пари и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
2.2. Разходите за една нощувка са за сметка на организаторите.


34. ОТНОСНО: Информация за публикации в медиите за периода 02.03.2016 г. – 08.03.2016 г., предоставена от комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията за публикации в медиите за периода 02.03.2016 г. – 08.03.2016 г.


35. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-01-005/17.03.2016 г. от Върховен касационен съд до Министерство на правосъдието с искане за издаване на заповед от Министъра на правосъдието за предаване на имущество (чилър) във връзка с неговото стопанисване, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 11-01-005/17.03.2016 г. от Върховен касационен съд до Министерство на правосъдието с искане за издаване на заповед от Министъра на правосъдието за предаване на имущество (чилър) във връзка с неговото стопанисване, с копие до Висшия съдебен съвет.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                                         
36. ОТНОСНО: Заявка за 2017 г. и отчет за 2015 г. за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка на Прокуратурата на Република България, съгл. ПМС № 258/2005 г. (изменено и допълнено с ПМС № 321/2010 г.) и отчет за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка на Върховния касационен съд за 2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на чл. 7, ал. 4, т. 1 от ПМС № 258/2005 г. заявката за 2017 г. и отчетът за 2015 г. за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка на Прокуратурата на Република България, както и отчетът за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка на Върховния касационен съд за 2015 г., да се изпратят в Министерство на отбраната.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

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 командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


38. ОТНОСНО: Промени в програмата за мисията на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе 20 – 22 април 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение промените в програмата за мисията на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе 20 – 22 април 2016 г.


39. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 24.03.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 24.03.2016 г.

1. Проект на Пътна карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.


40. 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 24.03.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 29.02.2016 г.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

2.1. 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.
2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към САС „Съдебно деловодство”.
2.3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с официалното откриване на сградата на съда.
2.4. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на компютри и монитори.
2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на периферна техника.
2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за ремонт на санитарно помещение и канализация, изграждане на помещение по ЗЗКИ и доставка на шредер за помещение по ЗЗКИ.

- „Не дава съгласие”

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за корекция на бюджета за 2016 г.

- „Отлага”

2.14. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Русе с вх. № 11-06-269/17.03.2016 г. относно осигуряване на средства за закупуване на лек автомобил.
2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за ремонт на система за видеонаблюдение.
2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за изграждане на система за достъп, изграждане на система за пожароизвестяване и изграждане на система за видеонаблюдение.

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

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

5. Разни.

5.1. Възстановяване на сума по сметка на ТД на НАП гр. Пловдив.
5.2. Предложение от административните ръководители на Окръжна прокуратура гр. Видин и Окръжен съд гр. Видин за безвъзмездно предоставяне за управление на активи от Окръжна прокуратура гр. Видин на Окръжен съд гр. Видин.
5.3. Писмо вх. № 11-04-375/18.03.2016 г. от председателя на Апелативен съд гр. Бургас с приложени писмени доказателства, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 53/02.12.2015 г., т. 49 относно безвъзмездно предоставяне на компютри и монитори на други организации. 
5.4. Заявка за 2017 г. и отчет за 2015 г. за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка на Прокуратурата на Република България, съгл. ПМС № 258/2005 г. (изменено и допълнено с ПМС № 321/2010 г.) и отчет за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка на Върховния касационен съд за 2015 г. 





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






