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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  30
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 27 юли 2016 г.




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

ОТСЪСТВАЩИ: 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.
При обсъжданията по точка 1 присъстваха Ралица Виденова - началник отдел „ФРА” и Виолета Стефанова – гл. експерт-икономист.


1. ОТНОСНО: Проект на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 28.07.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за предварително запознаване ВАРИАНТИ 1 и 2 на проекта на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2018 г. и 2019 г. с доклад и приложения към тях.
2. Предлага вариантите на проект на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2018 г. и 2019 г. да се предоставят на Министъра на правосъдието, който по силата на чл. 362 от Закона за съдебната власт, да го внесе за обсъждане на следващото заседание на Пленума на ВСС.

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

2. ОТНОСНО: Решение на комисия „Бюджет и финанси” по т. 2 от протокол № 27/06.07.2016 г. и писма с вх. № 11-01-120/22.07.2016 г. и № 11-01-120/01.07.2016 г. от Върховен касационен съд.

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 Върховен касационен съд по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за увеличаване на капацитета на телефонната централа на Съдебна палата гр. София.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


3. 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” с .... съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативните съдилища – Наказателна колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативните съдилища – Наказателна колегия да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Апелативните съдилища.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Военно апелативен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....
6. Възнаграждението на хабилитиран член на конкурсната комисия в размер на ...., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г., съгласно приложената справка.
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Пловдив за 2016 г. с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, за участие в състава на конкурсни комисии, в обявен конкурс за първоначално назначаване за заемане на свободни длъжности за „съдия” в апелативните съдилища – гражданска и търговска колегия, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Пловдив с .....


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии, по обявен конкурс за младши съдии в окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Бургас за 2016 г. с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии, по обявен конкурс за младши съдии в окръжните съдилища.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с ...


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на изпитни комисии, по обявен конкурс за провеждане на изпити на кандидати за младши съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Кюстендил за 2016 г. с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на изпитни комисии, по обявен конкурс за провеждане на изпити на кандидати за младши съдии.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Кюстендил с ....


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

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 разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитна комисия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Плевен за 2016 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитна комисия, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Плевен с ...


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Айтос по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


13. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

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 разлика в работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград 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. Благоевград за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


14. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 24.06.2016 г., издаден от Районен съд гр. Разлог.

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. Благоевград по § 10-00 „Издръжка” в размер на .... с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 24.06.2016 г., издаден от Районен съд гр. Разлог.
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. Благоевград по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” в размер на .... с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 24.06.2016 г., издаден от Районен съд гр. Разлог.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Бяла на дирекция „Управление на собствеността”, по компетентност.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox Work Central 5355.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на три климатика.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Левски за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на три климатика.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировка по покана за изслушване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Царево с цел възстановяване на разходи за командировка по покана за изслушване, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Царево с ....


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Чирпан за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик разходите за изплащане на облекло на новоназначени магистрати, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за изплащане на облекло на младши съдии, които встъпват в длъжност след месец юни, както и за покриване на извънредни разходи.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен младши съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра разходите за изплащане на облекло на новоназначен служител, 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 Окръжен съд гр. Силистра за 2016 г. са в размер на ....., който е по-висок от изплатените суми до момента.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за изплащане на облекло на младши съдии, които встъпват в длъжност след месец юни, както и за покриване на извънредни разходи.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора разходите за изплащане на облекло на новоназначени магистрати, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за изплащане на облекло на младши съдии, които встъпват в длъжност след месец юни, както и за покриване на извънредни разходи.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана разхода за изплащане на облекло на новоназначен служител, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Монтана между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване и на извънредни разходи.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за подмяна на дограма на главен вход и метален витраж в съдебната палата.
Извлечение от протокол № 7/20.07.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Варна по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за подмяна на дограма и витраж в Съдебна палата гр. Варна, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Окръжен съд гр. Варна с .....
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт на прозоречна дограма, главен вход, трети и четвърти етаж на сградата.
Извлечение от протокол № 7/20.07.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за текущ ремонт /пребоядисване на дограма и помещения/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за изграждане на помещение за архив.
Извлечение от протокол № 7/20.07.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Смолян по § 10-00 „Издръжка” с ..... за изграждане на помещение за архив.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на входна врата и укрепване на дограма.
Извлечение от протокол № 7/20.07.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Айтос по § 10-00 „Издръжка” с .... за подмяна на входна врата и укрепване на дограма.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за подмяна на прозоречна дограма.
Извлечение от протокол № 7/20.07.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Севлиево по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за подмяна на дограма, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд гр. Севлиево с ....
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на помещение за нуждите на съдебно-изпълнителната служба.
Извлечение от протокол № 7/20.07.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на помещение за нуждите на съдебно-изпълнителната служба.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.

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

30. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г., в т.ч. за учебни и почивни бази.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с .....
1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с .....
1.4. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ......
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България, в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2016 г. съгласно приложението, както следва:
2.1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с .....


31. 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. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....., съгласно Приложение № 1.


Одитни доклади.

33. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Инспекторат към ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Инспектората към ВСС.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръките, съгласно представената писмена информация.

Разни.

34. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 28.07.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт. 
2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС в изпълнение на задълженията произтичащи от § 82 и § 83 от ПЗР на ЗСВ.
3. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения свързани с регистрацията по ЗДДС и подаване на данъчни декларации.


35. ОТНОСНО: Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратура на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП.


36. ОТНОСНО: Упълномощаване на Милка Здравкова Варнова – Итова да подписва всички документи и договори по проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система”.
Доклад от Мария Зафирова – Н-к отдел „Европейски и международни проекти и програми”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Милка Здравкова Варнова – Итова – член на Висшия съдебен съвет и представител на Съдийската колегия, определена за ръководител на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” с регистрационен номер BG05SFOP001-3.001-0002 да подписва всички документи и договори, свързани с реализацията на проекта, включително и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в качеството й на Ръководител проект.


37. ОТНОСНО: Упълномощаване на Елка Живкова Атанасова да подписва всички документи и договори по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата”.
Доклад от Мария Зафирова – Н-к отдел „Европейски и международни проекти и програми”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Елка Живкова Атанасова – член на Висшия съдебен съвет и представител на Прокурорската колегия, определена за ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата” с регистрационен номер BG05SFOP001-3.001-0001 да подписва всички документи и договори, свързани с реализацията на проекта, включително и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в качеството й на Ръководител проект.


38. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2016 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за II-ро тримесечие на 2016 г. 
2. Одобрява направените разходи за командировки на Председателя на Върховния касационен съд за II-ро тримесечие на 2016 г.
3. Одобрява направените разходи за командировки на Главния прокурор на Република България за II-ро тримесечие на 2016 г.
4. Одобрява направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за II-ро тримесечие на 2016 г.
5. Приема за сведение информацията на Върховния административен съд и на директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за II-ро тримесечие на 2016 г.


39. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен административен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „...” с рег. № ... за нуждите на Административен съд София-град и лек автомобил „...” с рег. ... за нуждите на Административен съд гр. Хасково.
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 Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Върховен административен съд да предостави безвъзмездно за ползване на Административен съд София-град лек автомобил „...” с рег. № ... и на Административен съд гр. Хасково лек автомобил „...” с рег. № ....


40. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Кърджали за смяна на обслужващата банка „...” ЕАД, считано от 01.09.2016 г.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – транзитна, наличности и сметка за чужди средства на Районен съд гр. Кърджали да се обслужват от „....” АД, считано от 01.09.2016 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Кърджали. 


41. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Панагюрище във връзка с промяна на лихвените условия от обслужваща банка на съда.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото на председателя на Районен съд гр. Панагюрище, във връзка с промяна на лихвените условия от обслужваща банка на съда.


42. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с приложено искане от административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Силистра за закриване на 1 /един/ брой ПОС терминално устройство обслужващо транзитната сметка, считано от 01.09.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Силистра да закрие 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка, считано от 01.09.2016 г.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Силистра, във връзка с искането им за закриване на 1 /един/ брой ПОС терминално устройство обслужващо транзитната сметка.


43. ОТНОСНО: Фактуриране на приходи от предоставени под наем недвижими имоти или части от недвижими имоти.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат издавани електронни фактури на наематели на сгради или части от сгради собственост на Висшия съдебен съвет при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
2. ОДОБРЯВА проект на писмо с приложена декларация за съгласие за получаване на електронна фактура и отказ от хартиен носител до наемателите на сгради или части от сгради собственост на Висшия съдебен съвет.


44. ОТНОСНО: Уведомление от Министерство на отбраната за одобрени заявки за финансиране на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка за 2017 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомлението от Министерство на отбраната за одобрени заявки за финансиране на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка за 2017 г. на Прокуратура на Република България.


45. ОТНОСНО: Справка от дирекция „Управление на собствеността” в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 28/13.07.2016 г., т. 31.2 относно сметка – 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Дирекция „Управление на собствеността“ да събере цялата информация по обекти и за договори свързани с тях и да изрази становище кои разходи по сметка 2071 „Незавършено строителство,производство и основен ремонт“ трябва да бъдат приети и заведени по баланса на ВСС, съгласно извлечение  на сметката към писмо на МП с вх. № 04-00-176/07.07.2016 г.


46. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация” на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24/20.07.2016 г. във връзка със становище от главните счетоводители в системата на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на комисия „Съдебна администрация” на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24/20.07.2016 г., т. 28.


47. ОТНОСНО: Молба за съдействие от .... – прокурор във Военно окръжна прокуратура гр. София, във връзка с неизплатени трудови и здравни осигуровки за периода 2010 – 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА молбата на .... – прокурор във Военно окръжна прокуратура гр. София,  по компетентност на Прокуратура на Република България.


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за изразяване на съгласие за изплащане на допълнително възнаграждение по чл. 259 от КТ, във връзка с чл. 264, ал. 4 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Районен съд гр. Петрич.


49. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд гр. Лом относно  възможното настъпване на бъдещи аварии на отоплителните котли.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА информацията от председателя на Районен съд гр. Лом на дирекция „Управление на собствеността”, по компетентност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на сграда.
Извлечение от протокол № 7/20.07.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността” за обосноваване целесъобразността на разхода и прецизиране кои от тях са целесъобразни, кои са луксозни и кои са необходими.


51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционално устройство – принтер, копир и скенер.
Извлечение от протокол № 27/20.07.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде закупено мултифункционално устройство – принтер, копир и скенер в рамките на утвърдения бюджет на Административен съд гр. Плевен за 2016 г.
В седемдневен срок след закупуването на мултифункционалното устройство – принтер, копир и скенер, административният ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда между § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”, с размера на цената на актива, в случай че стойността му надхвърля определения праг на същественост, с цел коректното счетоводно отчитане.


52. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали застраховане” АД.
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:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ тримесечна справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане”  АД  за регистрираните застрахователни събития, размера на изплатените застрахователни суми и основанията за отказ за изплащане.


53. ОТНОСНО: Молба от .... за възстановяване на събрана сума от принудително изпълнение.
Доклад от Красимира Василева - Н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Дава съгласие да бъде възстановена на .... сума в размер на ...., принудително събрана по изпълнително дело № 13150003677/2015 г. и внесена по сметка на ВСС.


54. ОТНОСНО: Проектна идея относно проектно предложение с наименование „Регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на интегритета на магистратите” за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Добро управление”, бюджетна линия BG 05SFOP001-3.001, утвърждаване на ръководител на проекта и упълномощаването му да подаде проектното предложение съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПДУ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА за ръководител на проект „Регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на интегритета на магистратите” – г-жа Галина Карагьозова, член на ВСС и представител на Съдийската колегия.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Галина Карагьозова, член на Висшия съдебен съвет, като ръководител на проекта, да извърши всички необходими действия, свързани с кандидатстването и подаването на проектното предложение съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПДУ.


55. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия по протокол № 14/26.07.2016 г. във връзка с писмо от Министерство на правосъдието относно регионален семинар по засилване на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпленията, свързани с незаконната миграция в Западните Балкани, който ще се проведе в периода 31 август – 1 септември 2016 г., в гр. Подгорица, Черна гора.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт в Националната мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, за участие в регионален семинар по засилване на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпленията, свързани с незаконната миграция в Западните Балкани, за периода 30 август – 2 септември 2016 г., в гр. Подгорица, Черна гора.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


56. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 28.07.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 28.07.2016 г.

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 увеличаване на капацитета на телефонната централа на Съдебна палата – гр. София.
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. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативните съдилища – Наказателна колегия.
1.4. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии, по обявен конкурс за младши съдии в окръжните съдилища.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на изпитни комисии, по обявен конкурс за провеждане на изпити на кандидати за младши съдии.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитна комисия.
1.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала.
1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
1.13. Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 24.06.2016 г., издаден от Районен съд гр. Разлог.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на три климатика.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировка по покана за изслушване.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

Съвместно с КУС

1.18. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за подмяна на дограма на главен вход и метален витраж в съдебната палата.
1.19. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт на прозоречна дограма, главен вход, трети и четвърти етаж на сградата.
1.20. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за изграждане на помещение за архив.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на входна врата и укрепване на дограма.
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за подмяна на прозоречна дограма.
1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на помещение за нуждите на съдебно-изпълнителната служба.

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

2.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г., в т.ч. за учебни и почивни бази.
2.2. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Инспекторат към ВСС.

5. Разни.

5.1. Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратура на Република България.
5.2. Упълномощаване на Милка Здравкова Варнова – Итова да подписва всички документи и договори по проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система”.
5.3. Упълномощаване на Елка Живкова Атанасова да подписва всички документи и договори по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата”.
5.4. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2016 г. 
5.5. Предложение от председателя на Върховен административен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „...” с рег. № ... за нуждите на Административен съд София-град и лек автомобил „...” с рег. № ... за нуждите на Административен съд гр. Хасково.
5.6. Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали застраховане” АД.
5.7. Проектна идея относно проектно предложение с наименование „Регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на интегритета на магистратите” за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Добро управление”, бюджетна линия BG 05SFOP001-3.001, утвърждаване на ръководител на проекта и упълномощаването му да подаде проектното предложение съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПДУ.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
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