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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  12
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 30 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” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.


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

1. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд с искане за осигуряване на средства за изработването на комплексна информационна система /мрежа от терминали, екрани и софтуерни модули/ в сградата на Софийска съдебна палата.
Извлечение от протокол № 12/22.03.2016 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 Върховен касационен съд по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за изработване на комплексна информационна система /мрежа от терминали, екрани и софтуерни модули/ в сградата на Софийска съдебна палата, с цел по-добро обслужване на гражданите.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


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 Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина и климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2016 г., както следва:
1.1. По § 10-00 „Издръжка” с .... за доставка и монтаж на 5 бр. климатици.
1.2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... за доставка и монтаж на копирна машина (....) и климатик (....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд 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 Софийски апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....



5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт за обработка и печат на платежни нареждания – „Пладитра”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Административен съд гр. Варна за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със ...., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт за обработка и печат на платежни нареждания – „Пладитра”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на интериорни врати.
Отложена по протокол № 41/16.07.2015 г. на ВСС и отказано по протокол № 54/29.10.2015 г. на ВСС.

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 доставка и монтаж на интериорни врати.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две копирни машини – за регистратура и архив.

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. Велико Търново за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на две мултифункционални устройства XEROX WC 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол № 12/22.03.2016 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 Районен съд гр. Етрополе по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 8 броя персонални UPS.
Средствата 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 Районен съд гр. Етрополе по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... за закупуване на 1 брой сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

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. Омуртаг за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Средствата 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. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 12/22.03.2016 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. Пловдив за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на два броя сървъри.
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. Пловдив за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел закупуване на два броя UPS за сървър.
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. Своге за осигуряване на средства за ремонт на централна климатична система.

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. Своге за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт на централна климатична система.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за проектиране на два асансьора и издаване на технически паспорт на сградата на Съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение за проектиране на два асансьора и издаване на технически паспорт на сградата на Съдебна палата Стара Загора до предаване на сградите от Министерство на правосъдието на Висшия съдебен съвет.
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за допълнителна доставка на дизелово гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Районен съд гр. Чепеларе за 2016 г. да извърши допълнителна доставка на 1 000 л. дизелово гориво, в рамките на договорените количества за Съдебната система съгласно Борсов договор № 2032/09.09.2015 г. (№ 45-06-047/11.09.2015 г.).
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе след изтичане на отоплителния сезон да разпореди извършване на проверка и профилактика на отоплителния котел, поради тенденцията за повишаване на разхода за гориво с течение на времето.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама новоназначени съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград разходите за изплащане на облекло на двама новопостъпили съдебни служители в размер на ...., да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г., като бъде извършена вътрешно-компенсирана промяна от § 10-00 „Издръжка” в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево разходите за изплащане на облекло на новопостъпил съдебен служител в размер на ...., да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г., като бъде извършена вътрешно-компенсирана промяна от § 10-00 „Издръжка” в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на система за звукозапис, климатична техника, мултифункционално устройство, UPS и скенери.
Извлечение от протокол № 13/29.03.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 5 бр. UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

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” 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.


18. 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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. с цел осигуряване на средства за извършване на доработка и внедряване на допълнителни функционалности към системата за управление на информацията за издадените разходни касови ордери.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....


19. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. от § 10-00 „Издръжка” в § 53-00 „Придобиване на НДА”.
Извлечение от протокол № 12/22.03.2016 г. от заседание на КПКИТС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. с цел осигуряване на средства за извършване на доработка и адаптация на Автоматизирана система за управление на дела.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....

Одитни доклади.

23. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Елин Пелин по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 37/25.06.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръките по точки 1, 2, 4 и 5 от одобрения с решение на ВСС по протокол № 37 от 25.06.2015 г. план за действие, съгласно представената информация от главния специалист – човешки ресурси и административна дейност в Районен съд гр. Елин Пелин.


24. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Пловдив по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 55/05.11.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръките по всички единадесет точки от одобрения с решение на ВСС по протокол № 55 от 05.11.2015 г. план за действие, съгласно представената информация от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив.

Разни.

25. ОТНОСНО: Предложение от Главния инспектор на Инспектората към ВСС за безвъзмездно придобиване за управление на един брой герб на Република България от Върховен касационен съд, за нуждите на ИВСС.
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, Върховен касационен съд да предостави безвъзмездно за управление един брой герб на Република България за нуждите на Инспектората към ВСС.


26. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с приложено искане от ръководителя на Почивен дом „Изгрев” гр. Бяла за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Почивен дом „Изгрев” гр. Бяла да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Почивен дом „Изгрев” гр. Бяла, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Кула да увеличи броя на ползваните ПОС терминални устройства с един брой, за обслужване на набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Кула, във връзка с искането им за увеличаване на броя на ПОС терминалните устройства с един брой.


28. ОТНОСНО: Проект на Правилник за финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивните бази на органите на съдебната власт.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 31.03.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА Правилник за финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивните бази на органите на съдебната власт.


29. 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, внедряване и поддръжка на административна информационна система за управление на документооборота във ВСС”.
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 възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, внедряване и поддръжка на административна информационна система за управление на документооборота във ВСС”, по реда на чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и да подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати процедурата.


30. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-433/23.03.2016 г. от Главния секретар на Министерство на правосъдието с приложено становище относно отпускане на финансови средства необходими за закупуване на интериорно обзавеждане и оборудване на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от Министерство на правосъдието на Главния прокурор на Република България и на председателя на Софийски районен съд по компетентност, с цел прецизиране на цените и унифициране на предложените спецификации, в срок до 15.04.2016 г.


31. ОТНОСНО: Молба от ... – съдия в Окръжен съд гр. Ямбол, командирована в Апелативен съд гр. Бургас за изплащане на месечни разходи за пътни разноски.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас, съгласно решение на ВСС по т. 29 от протокол № 10/04.03.2009 г.
При решение от страна на административния ръководител за извършване на разход на основание на посоченото решение на ВСС, същият да бъде извършен в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г. 


32. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-04-145/25.03.2016 г. от зам. председателя на Софийски апелативен съд относно практиката на ръководителя на НИКК - МВР във връзка със заплащането на средства за консумативи и режийни на министерството.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се препрати писмо вх. № 11-04-145/25.03.2016 г. от зам. председателя на Софийски апелативен съд и се уведоми директора на НИКК , че по този начин се нарушават разпоредбите на НПК и Наредбата и не следва да издава фактури предварително. Разходите за консумативи и режийни ще бъдат платени успоредно с приемане на експертизата и определяне на възнаграждението, поради което следва да се промени практиката.
 

33. ОТНОСНО: Информация от председателя на Окръжен съд гр. Русе, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 9/09.03.2016 г., т. 67. относно Заявление за достъп до обществена информация от Национална асоциация за обществена защита.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ получената информация от Окръжен съд гр. Русе на Главния секретар на ВСС и на отговорното лице по ЗДОИ за предприемане на действия по реда на раздел ІV, т. 1 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация във ВСС.
 

34. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 13/23.03.2016 г. във връзка с получена покана за участие в Конференция на тема „Електронно правосъдие и е-CODEX”, която ще се проведе на 19-20 май 2016 г. в гр. Амстердам, Кралство Нидерландия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в Конференция на тема „Електронно правосъдие и е-CODEX”, за периода 18-21 май 2016 г. в гр. Амстердам, Кралство Нидерландия, следните лица:
- Елка Атанасова – член на ВСС определена с решение на КПКИТС по протокол № 13/29.03.2016 г.;
- Саша Николова – преводач от английски на български и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за преводач, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.


35. ОТНОСНО: Възражение вх. № 94-00-300/28.03.2016 г. от .... от гр. Враца.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение възражението от ......
2. Комисия „Бюджет и финанси" многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос, поради което и предвид това, че не се сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.


36. ОТНОСНО: Писмо от Върховен касационен съд с вх. № 11-01-037/23.03.2016 г. до Министерство на правосъдието с потвърждение за нуждата от прехвърляне на материални активи – част от климатична система от Министерство на правосъдието на Върховен касационен съд с цел стопанисване на същите, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Върховен касационен съд с вх. № 11-01-037/23.03.2016 г. до Министерство на правосъдието с потвърждение за нуждата от прехвърляне на материални активи – част от климатична система от Министерство на правосъдието на Върховен касационен съд с цел стопанисване на същите, с копие до Висшия съдебен съвет.


37. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-081/22.03.2016 г. от Министерство на правосъдието до Районен съд гр. Тутракан с информация за предприети мерки за основен ремонт на имота, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 04-00-081/22.03.2016 г. от Министерство на правосъдието до Районен съд гр. Тутракан с информация за предприети мерки за основен ремонт на имота, с копие до Висшия съдебен съвет.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                                         

38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на защитна стена.
 Извлечение от протокол № 13/29.03.2016 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. Варна за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на защитна стена от среден клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


39. ОТНОСНО: Допълнителна информация за предстоящата среща на Изпълнителния борд на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 21 и 22 април 2016, в гр. Рим, Италия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в предстоящата среща на Изпълнителния борд на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, в периода 20-23 април 2016 г., в гр. Рим, Италия, следните лица:
1.1. Димитър Узунов – представляващ ВСС;
1.2. Михаил Кожарев – член на ВСС и член на комисия „Международна дейност”;
1.3. Саша Николова – преводач от български на английски език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувка по фактически размер, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки за членовете на ВСС са за сметка на Висшия съдебен съвет.
3. Разходите за две нощувки за членовете на ВСС са за сметка на организаторите.
4. Пътните разходи за преводача, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари, разходите за медицинска застраховка, както и хонорара на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет.


41. ОТНОСНО: Доклад от Димитър Тончев - Главен секретар на ВСС относно одобряване на разход за възнаграждение на служителите на ГД „Охрана”, които ще бъдат ангажирани с осигуряването на охраната по време на писмените изпити по обявените с решение на ВСС пр. № 5/28.01.2016 г. конкурси за „младши съдия” в окръжните съдилища и „младши прокурор” в районните прокуратури, насрочени за 09 и 16 април 2016 г. в сградата на СУ „Св. Климент Охридски”, Аудитории 272, 292 и 255.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ....  за изплащане на възнагражденията на служителите на ГД „Охрана” след провеждане на мероприятията и издаване на фактура за крайната сума. 
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2016 г.


43. 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 31.03.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

1.1. Писмо от председателя на Върховен касационен съд с искане за осигуряване на средства за изработването на комплексна информационна система /мрежа от терминали, екрани и софтуерни модули/ в сградата на Софийска съдебна палата.

1.2. 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.

1.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина и климатици.

1.4. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на система за звукозапис, климатична техника, мултифункционално устройство, UPS и скенери.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на защитна стена.

1.6. Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт за обработка и печат на платежни нареждания – „Пладитра”.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на интериорни врати.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две копирни машини – за регистратура и архив.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за ремонт на централна климатична система.

- „Отлага”

1.14. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за проектиране на два асансьора и издаване на технически паспорт на сградата на Съдебната палата.

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.

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

2.3. Искане от председателя на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. от § 10-00 „Издръжка” в § 53-00 „Придобиване на НДА”.

4. Одитни доклади.

4.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Елин Пелин по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 37/25.06.2015 г.
4.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Пловдив по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 55/05.11.2015 г.

5. Разни.

5.1. Предложение от Главния инспектор на Инспектората към ВСС за безвъзмездно придобиване за управление на един брой герб на Република България от Върховен касационен съд, за нуждите на ИВСС.

5.2. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка, внедряване и поддръжка на административна информационна система за управление на документооборота във ВСС”.




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




