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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  17
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 4 май 2016 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – председател
							Елка Атанасова
Камен Иванов


ОТСЪСТВА	Т: Каролина Неделчева и Румен Георгиев


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: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт и нова настилка на стълбище-централен вход.

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. Варна за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ..... (без полагане на подово отопление), за ремонт и нова настилка на стълбището – централен вход.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


2. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Районен съд Габрово относно закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към програмен продукт САС „Съдебно деловодство“.

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. Габрово по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на софтуерен продукт „Съдебен призовкар“ 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”.


3. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 1 бр. UPS за сървър и закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към програмен продукт САС „Съдебно деловодство“.

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. Димитровград по § 10-00 „Издръжка” с .... 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”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Димитровград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... 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”.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Димитровград по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване на софтуерен продукт „Съдебен призовкар” 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”.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград 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. Златоград 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.


5. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило искане от председателя на Районен съд гр. Костинброд за закупуване на 1 бр. сървър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


6. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило искане от председателя на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на 13 бр. персонални скенера.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 13 броя персонални скенера „FLATBED”.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия от Окръжен съд гр. Ловеч в Районен съд гр. Луковит за срок от три месеца, считано от 14.03.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума 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 командировъчни пари на командирован магистрат в органи на съдебната власт в друго населено място на страната, различно от постоянната им месторабота.
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Луковит по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия от Окръжен съд гр. Ловеч в Районен съд гр. Луковит за срок от три месеца, считано от 14.03.2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


8. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило искане от председателя на Районен съд гр. Малко Търново за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и 1 бр. UPS за сървър.
Включена като допълнителна точка за заседанието на Пленума на ВСС на 12.05.2016 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 на Районен съд гр. Малко Търново за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Малко Търново за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 1 бр. UPS за сървър.
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: Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от председателя на Районен съд гр. Нова Загора за закупуване на модул „Съдебни защити“ към програмен продукт САС „Съдебно деловодство“.

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. Нова Загора 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”.


10. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от председателя на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 25 бр. UPS устройства.

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. Перник по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 25 броя UPS устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир разходите за изплащане на облекло на новоназначен магистрат, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.
Мотиви: Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. Радомир за 2016 г. са в размер на ....., който е по-висок от изплатените суми до момента.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.

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. Перник за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за хонорар на адвокат за процесуално представителство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


13. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от председателя на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на система-дисплей и сървър за управление в информационен център на съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Търговище по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на система-дисплей и сървър за управление на информационния център на съдебната палата.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


14. ОТНОСНО: Постъпило писмо от председателя на Софийски военен съд с искане за отпускане на средства по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ..... с цел изграждане на секция „Достъп до обществена информация“ на сайта на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Софийски военен съд за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за изграждане на секция „Достъп до обществена информация“ на сайта на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


15. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Върховен касационен съд за 2016г. във връзка с отпускане на допълнителни средства за заплащане на извършени ДНК експертизи на веществени доказателства на обща стойност ....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за изплащане на извършени ДНК експертизи на веществени доказателства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


16. ОТНОСНО: Постъпили писма с искания за корекция на бюджетите на органи на съдебната власт за 2016 г., по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, 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” 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.

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 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” със ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

20. ОТНОСНО: Писмо от Главния инспектор на ИВСС относно нужните човешки и материални ресурси за упражняване на правомощията на ИВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Писмото от Главния инспектор на ИВСС да се внесе за разглеждане на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.


21. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предприемане на действия от органите на съдебната власт, във връзка с налични автомобили с отпаднала необходимост.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРЕПОРЪЧВА на органите на съдебната власт при наличие на служебни автомобили с отпаднала необходимост да предприемат действия за продажба чрез търг, при спазване изискванията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост или за предоставяне безвъзмездно за управление на друга организация на държавна бюджетна издръжка. 


22. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Ямбол с вх. № 11-06-638/25.04.2016 г. до Министерство на правосъдието с искане за обезопасяване и ремонт на комин на котелно помещение, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Окръжен съд гр. Ямбол с вх. № 11-06-638/25.04.2016 г. до Министерство на правосъдието с искане за обезопасяване и ремонт на комин на котелно помещение, с копие до Висшия съдебен съвет.


23. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС относно напредък по проект „Подкрепа на Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането и подобряването на ефикасността на съдебната система“ по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., за първото тримесечие на 2016 г. (01 януари – 31 март 2016 г.) във връзка с решение на ВСС по протокол № 12 от 13.03.2014 г., относно предоставянето на периодични доклади от страна на ръководителите на проекти с бенефициент Висшия съдебен съвет за напредъка по дейността на проектите, както и отчет за усвояването на средствата, и решение на ВСС по протокол № 54/29.10.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема за сведение доклада от Галина Карагьозова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 за първо тримесечие на 2016 г. (01 януари - 31 март 2016 г.).
2. Препраща на отдел „Европейски и международни програми и проекти” доклад от Галина Карагьозова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 за първо тримесечие на 2016 г. (01 януари - 31 март 2016 г.).


24. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно възстановяване по сметка на Апелативен съд гр. Варна държавна такса по ЧТД № ..... по описа на ВКС в размер на .....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Апелативен съд гр. Варна да възстанови с код 90 държавна такса по ЧТД № .... по описа на ВКС в размер на ..... 


25. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно постъпило искане от председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил за възстановяване на конфискувана гаранция в размер на .... по ЧГД № .... по описа на  Окръжен съд гр. Кюстендил и влязло в сила решение по бъдещ иск по ГД № ..... по описа на Районен съд гр. Дупница.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Кюстендил да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция по ЧГД № ..... в размер на .....

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                           
27. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Кюстендил за корекция на бюджета на РС гр. Кюстендил за отпускане на средства за ремонт и обзавеждане.

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. Кюстендил за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт и обзавеждане.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


28. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Софийски районен съд за разяснения по прилагане на чл. 2, ал. 6 и ал. 10 от Правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебните служители в органите на съдебната власт, и проект на отговор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор от дирекция „Финанси и бюджет”. Същият да се предостави на председателя на Софийски районен съд.


30. ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Вътрешните правила за определяне месечното възнаграждение на изборните членове на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА предложения Проект за изменение и допълнение на Вътрешните правила за определяне месечното възнаграждение на изборните членове на Висшия съдебен съвет. Същият да се изпрати на Комисия по правни въпроси, за съгласуване.


31. 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 12.05.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

1.1. Корекция по бюджета на Върховен касационен съд за 2016г. във връзка с отпускане на допълнителни средства за заплащане на извършени ДНК експертизи на веществени доказателства на обща стойност .....

1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.

1.3. Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от председателя на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на система-дисплей и сървър за управление в информационен център на съдебната палата.

1.4. Постъпило писмо от председателя на Софийски военен съд с искане за отпускане на средства по § 10-00 „Издръжка“ в размер на .... с цел изграждане на секция „Достъп до обществена информация“ на сайта на съда.

1.5. Постъпили писма с искания за корекция на бюджетите на органи на съдебната власт за 2016 г., по §02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт и нова настилка на стълбище-централен вход.

1.7. Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Районен съд Габрово относно закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към програмен продукт САС „Съдебно деловодство“.

1.8. Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 1 бр. UPS за сървър и закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към програмен продукт САС „Съдебно деловодство“.

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

1.10. Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило искане от председателя на Районен съд гр. Костинброд за закупуване на 1 бр. сървър.

1.11. Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило искане от председателя на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на 13 бр. персонални скенера.

1.12. Искане от председателя на Районен съд гр. Кюстендил за корекция на бюджета на РС гр. Кюстендил за отпускане на средства за ремонт и обзавеждане.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия от Окръжен съд гр. Ловеч в Районен съд гр. Луковит за срок от три месеца, считано от 14.03.2016 г.

1.14. Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от председателя на Районен съд гр. Нова Загора за закупуване на модул „Съдебни защити“ към програмен продукт САС „Съдебно деловодство“.

1.15. Извлечение от протокол № 17/26.04.2016 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от председателя на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 25 бр. UPS устройства.

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. Писмо от Главния инспектор на ИВСС относно нужните човешки и материални ресурси за упражняване на правомощията на ИВСС.

4.2. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предприемане на действия от органите на съдебната власт, във връзка с налични автомобили с отпаднала необходимост.

4.3. Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС относно напредък по проект „Подкрепа на Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането и подобряването на ефикасността на съдебната система“ по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., за първото тримесечие на 2016 г. (01 януари – 31 март 2016 г.) във връзка с решение на ВСС по протокол № 12 от 13.03.2014 г., относно предоставянето на периодични доклади от страна на ръководителите на проекти с бенефициент Висшия съдебен съвет за напредъка по дейността на проектите, както и отчет за усвояването на средствата, и решение на ВСС по протокол № 54/29.10.2015 г.

4.4. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно възстановяване по сметка на Апелативен съд гр. Варна държавна такса по ЧТД № ..... по описа на ВКС в размер на .....






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







