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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  16
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 26 април 2016 г.




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

ОТСЪСТВА	ЩИ: няма


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


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

1. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка с писмо с вх. № 04-01-032/22.04.2016 г. на Министерство на труда и социалната политика.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. на основание чл. 112, ал. 3 и чл. 113, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-01-032/22.04.2016 г. от Министерство на труда и социалната политика, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с .....
УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с .....
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с .....
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с ...
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с ....
Функция „Отбрана и сигурност” с .....
Група „Съдебна власт” с .....
в т.ч. по показатели:
Текущи разходи с .....
Персонал с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 %Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на ..... съгласно писмо на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 0413-234/22.04.2016 г. /вх. № 04-01-032 от 22.04.2016 г./


2. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за повишаване в длъжност, преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в апелативните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за повишаване в длъжност, преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в апелативните съдилища, да се изплатят, съгласно приложените справки, от ВКС.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на ВКС за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложените списъци неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” за 2016 г. с .....


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт на тоалетна и ВиК инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 2 бр. климатика (сплит система) за сървърно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Силистра за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на 2 бр. климатици за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на мрежов външен дисков масив, стенен шкаф и UPS.
Извлечение от протокол № 16/19.04.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 1 брой мрежов външен дисков масив, ..... за закупуване на стенен комуникационен шкаф и ..... за UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.  


6. 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 Пленума 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” със ..... 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.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за осигуряване на средства по бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на ...... за оборудване на помещение по ЗЗКИ.
2. Предлага на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за изработка и доставка на нови мебели за 3 бр. съдебни зали, реновиране на съществуващи мебели в 2 бр. съдебни зали, както и във фоайетата на трите етажа и доставка и монтаж на бленда в коридора.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Казанлък за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за изработка и доставка на нови мебели за 3 бр. съдебни зали, реновиране на съществуващи мебели в 2 бр. съдебни зали и във фоайетата на трите етажа, и доставка и монтаж на бленда в коридора (....).
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Панагюрище за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5335 с факс.
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. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 3 бр. климатика за кабинети на счетоводство, съд. секретари и съд. деловодство.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Панагюрище за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на 3 бр. климатици за кабинети на счетоводство, съд. секретари и съд. деловодство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Плевен по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на .... с цел осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист от 13.04.2016 г., издаден от Районен съд гр. Ловеч, във връзка с дължимо обезщетение по чл. 224 от КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Плевен по § 10-00 „Издръжка” в размер на .... с цел осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист от 13.04.2016 г., издаден от Районен съд гр. Ловеч.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS за сървър.
Извлечение от протокол № 16/19.04.2016 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Силистра по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., от които ..... за закупуване на 1 брой сървър и ..... за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт „Служебни защити”.
Извлечение от протокол № 16/19.04.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Сливен по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на софтуерен продукт „Служебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за обзавеждане на 7 бр. кабинети, ремонт на 8 бр. помещения с подсилване на ел. инсталация и подмяна на осветление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за обзавеждане на 7 бр. кабинети и ремонт на 8 бр. кабинети с подсилване на ел. инсталация и подмяна на осветление.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител да набави необходимите приложения към искането, съгласно писмо изх. № 91-00-070 от 14.05.2014 г. 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.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за проектиране на тоалетна за лица с двигателни проблеми и две платформи в сградата на Съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение за проектиране на тоалетна за лица с двигателни проблеми и две платформи в сградата на Съдебна палата Севлиево до предаване на сградите от Министерство на правосъдието на Висшия съдебен съвет.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за доставка, настройка и интегриране на нови комуникационни устройства, преконфигуриране на цялата локална мрежа и доставка на 2 бр. суич и 1 бр. маршрутизатор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Административен съд София-град за увеличаване на бюджета за 2016 г. за допълнително окабеляване и преместване на работни точки, доставка, настройка и интегриране на нови комуникационни устройства, преконфигуриране на цялата локална мрежа и доставка на 2 бр. суич и 1 бр. маршрутизатор, по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютри, 5 бр. монитори и модул „Съдебен призовкар”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Районен съд гр. Габрово с вх. № 11-07-939/18.04.2016 г., с искане за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя компютри, 5 броя монитори и модул „Съдебен призовкар”.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за корекция на бюджета на съда за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Препоръчва на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич да поднови искането си за увеличаване на бюджета за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на .... за изработка на очила, след анализ на изпълнението на бюджета за деветмесечието.
2. Препоръчва на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич разходите за извършване на оценка на риска, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5/11.05.1999 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на ....., да се извърши 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.


21. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен административен съд с искане за предоставяне на софтуерна система за антивирусна защита с лицензи за актуализация за 2016 г. и централизирано управление, изпратено от КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... с ДДС за закупуване на допълнително лицензи за антивирусна защита за 690 работни места.

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

22. 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 Пленума 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.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..., съгласно Приложение № 1.

Разни.

24. ОТНОСНО: Указание на Министерство на финансите дирекция „Държавно съкровище” и Българска народна банка относно реда и начина за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА на органите на съдебната власт указание на Министерство на финансите дирекция „Държавно съкровище” и БНБ ДДС № 02/31.03.2016 г. (№ БНБ-31900/01.04.2016 г.) за запознаване.


25. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски градски съд за безвъзмездно предоставяне за управление на активи от ВКС на Софийски градски съд.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума 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 активи на Софийски градски съд съгласно приложения списък, неразделна част от решението.


26. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Никопол за бракуване или предоставяне на друг орган на съдебната власт на служебен автомобил марка и модел „....” с рег. № ..., числящ се на Районен съд гр. Никопол.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 26 от дневния ред за следващото заседание на комисията.


27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийски районен съд за определяне на допълнително възнаграждение на ... - съдия в Софийски районен съд, за присъдена научна степен „Доктор”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на ... - съдия в Софийски районен съд, да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10% към определената индивидуална работна заплата за придобита научна степен „Доктор”, считано от датата на взимане на решението.


29. ОТНОСНО: Жалба-искане вх. № 96-00-201/21.04.2016 г. от сем. ... от гр. Враца.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет многократно се е произнасял по идентични искания, като е предоставял исканата информация и копие от документи, поради което комисия „Бюджет и финанси” счита, че органа не следва да се произнася по поставените от сем. .... въпроси.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                           

30. ОТНОСНО: Решение на Министерски съвет № 289 от 20 април 2016 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА за сведение Решение на Министерски съвет № 289 от 20 април 2016 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.
 

31. ОТНОСНО: Решение на КПЕПК по протокол № 16/11.04.2016 г., т. 3 Разни и решение на КБФ по протокол № 15/19.04.2016 г., т. 50.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ разходите по командироването на магистрат, който е поканен за изслушване във ВСС да се поемат от органа на съдебната власт по месторабота на магистрата, след което ще се извърши корекция между бюджетите на Висшия съдебен съвет и съответния второстепенен разпоредител.


32. ОТНОСНО: Докладна записка от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно представяне на обобщения годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. и включването му в доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА обобщения годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.
Същият да бъде включен в доклада на Висшия съдебен съвет по чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за реконструкция на помещения във връзка с осигуряване на работни места за 12 новоназначени съдии и нови щатни бройки за съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд София-град за 2016 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” с .... за преместване на съществуваща и изработка на нова алуминиева дограма (....), преграждане с гипскартон и боядисване (.....), СОТ и ПИ точки и окабеляване (....), и изработка, доставка и монтаж на мебели и офис оборудване (....).
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


34. ОТНОСНО: Молба вх. № 94-00-372/20.04.2016 г. от адвокат при АК Монтана – ..... във връзка с постъпила жалба във ВСС на 15.04.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение молбата на адвокат ......


36. 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 Пленума на Висшия съдебен съвет след 27.04.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

1.1. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка с писмо с вх. № 04-01-032/22.04.2016 г. на Министерство на труда и социалната политика.

1.2. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за повишаване в длъжност, преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в апелативните съдилища.

1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт на тоалетна и ВиК инсталация.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 2 бр. климатика (сплит система) за сървърно помещение.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на мрежов външен дисков масив, стенен шкаф и UPS.

1.6. 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.

1.7. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за реконструкция на помещения във връзка с осигуряване на работни места за 12 новоназначени съдии и нови щатни бройки за съдебни служители.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за изработка и доставка на нови мебели за 3 бр. съдебни зали, реновиране на съществуващи мебели в 2 бр. съдебни зали, както и във фоайетата на трите етажа и доставка и монтаж на бленда в коридора.

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

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 3 бр. климатика за кабинети на счетоводство, съд. секретари и съд. деловодство.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.

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

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS за сървър.

1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт „Служебни защити”.

1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две копирни машини.

- „Отлага”

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ.

1.17. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за обзавеждане на 7 бр. кабинети, ремонт на 8 бр. помещения с подсилване на ел. инсталация и подмяна на осветление.

1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за проектиране на тоалетна за лица с двигателни проблеми и две платформи в 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.

4. Разни.

4.1. Предложение от председателя на Софийски градски съд за безвъзмездно предоставяне за управление на активи от ВКС на Софийски градски съд.

4.2. Предложение от административния ръководител на Софийски районен съд за определяне на допълнително възнаграждение на ... - съдия в Софийски районен съд, за присъдена научна степен „Доктор”.

4.3. Решение на Министерски съвет № 289 от 20 април 2016 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.

4.4. Решение на КПЕПК по протокол № 16/11.04.2016 г., т. 3 Разни и решение на КБФ по протокол № 15/19.04.2016 г., т. 50.

4.5. Докладна записка от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно представяне на обобщения годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. и включването му в доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС.



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





